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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  szakképzést érintő vizsgatárgyak tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm. rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit 
és vizsgaleírását, továbbá a  középszintű, illetve az  emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a  vizsgatárgyból 
középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.”

2. §  Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.”

3. §  Az R. a következő 3. §-sal egészül ki:
„3.  § A  2016/2017. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában az  érettségi vizsgán az  állami tankönyvfejlesztésért és 
kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és 
a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.”

4. § (1) Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R. 1/A.  §-ában a  „vizsgabizottságot működtető” szövegrész helyébe a  „vizsgaanyagok elkészítéséért felelős” 
szöveg lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelethez*

* Az EMMI rendelet 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_123_19EMMIrend_1melleklet.pdf fájlnév alatt található. Az EMMI 
rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 12591-től 13206-ig oldalait képezi.
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2. melléklet a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelethez

 1. Az  R. Melléklet ÉNEK-ZENE fejezet I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK cím, 1. Reprodukálás pontjában foglalt táblázat 
1.1.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TÉMAKÖR 
 VIZSGASZINTEK

 Középszint  Emelt szint)

„

1.1.3. Zeneelmélet  Hangsorok (-ton és -chord hangsorok, dúr és három féle moll, 
valamint modális skálák) éneklése szolmizálva és hangnévvel  
(4#–4b-ig). Egészhangú skálák éneklése hangnévvel. 
  
Hangközök éneklése (oktáv hangterjedelmen belül tiszta, kis és 
nagy) szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig). 
  
Alaphelyzetű hármashangzatok éneklése azonos 
hangmagasságról indítva, szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig). 

    
Domináns szeptimakkord éneklése alaphelyzetben oldással 
szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig).

”

 2. Az R. Melléklet ÉNEK-ZENE fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, A szóbeli vizsga tartalmi és 
formai jellemzői pontja, A tétel jellemzői alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A tétel jellemzői
Az „A” altétel öt feladatot tartalmaz:
1. feladat:
Egy népdal éneklése és elemzése emlékezetből, a részletes vizsgakövetelményekben megjelölt szempontok szerint. 
Általános követelmény az énekelt anyaghoz kapcsolódó népzenei ismeretek kifejtése: téma- és ünnepkör, valamint 
dialektus szerinti besorolás.
A vizsgázó magával hozza az  általa szabadon választott magyar népdal kottáját, amelyen a  gyűjtésre vonatozó 
legfontosabb adatok szerepelnek.
2. feladat:
Egy műdal éneklése emlékezetből, szöveggel, zongorakísérettel vagy társaséneklés, melyben a  vizsgázó saját 
szólamát emlékezetből énekli. A  dal elemzése kotta alapján: az  énekelt anyaghoz kötődő általános zenetörténeti 
ismeretek, történelmi ismeretek, a  társművészetekkel való kapcsolatok (irodalom, képzőművészet, építészet, tánc, 
színház) vázlatos kifejtése.
3. feladat:
Műzenei szemelvény éneklése (vagy hangszeres bemutatása) emlékezetből, szöveggel, abszolút névvel vagy 
szolmizálva.
4. feladat:
Hangsorok éneklése szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig) (-ton és -chord hangsorok, dúr és három féle moll, 
valamint modális skálák), egészhangú skála éneklése hangnévvel.
5. feladat:
– Hangközéneklés (oktáv hangterjedelmen belül tiszta, kis és nagy) szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig).
– Alaphelyzetű hármashangzat éneklése azonos hangmagasságról indítva, szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig).
– Domináns szeptimakkord éneklése alaphelyzetben oldással, szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig).
A „B” altétel egy feladatot tartalmaz:
6. feladat:
Egy műzenei részlet lapról éneklése a  követelményrendszerben meghatározottak szerint. (Középnehéz, periódus 
terjedelmű, moduláló barokk, klasszikus, romantikus vagy 20. századi dallam lapról éneklése szolmizálva vagy 
hangnévvel 4#–4b-ig).”
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 3. Az  R. Melléklet ÉNEK-ZENE fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, A  szóbeli vizsgarész 
értékelése pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelés központi értékelési útmutató alapján történik. Az  emelt szintű szóbeli vizsgarészben 50 pont 
szerezhető a következő megosztásban.
„A” altétel:
1. feladat: Népdal 12 (6+6) pont
Egy népdal éneklése emlékezetből, szöveggel, két versszakkal.
Az énekelt népdal elemzése emlékezetből.
2. feladat: Műdal 12 (6+6) pont
Egy műdal éneklése emlékezetből, szöveggel (szóló ének, illetve kamaraének).
Az énekelt műdal elemzése kottából.
3. feladat: Műzenei szemelvény 4 pont
Egy műzenei szemelvény éneklése (vagy hangszeres bemutatása) emlékezetből, szöveggel, abszolút névvel vagy 
szolmizálva.
4. feladat: Hangsorok 6 (2+2+2) pont
Három hangsor éneklése szolmizálva, egészhangú skála esetében hangnévvel felfelé és lefelé.
5. feladat: Hangköz és hangzatok 6 (2+2+2) pont
Hangköz éneklése szolmizálva és hangnévvel.
Hármashangzat éneklése szolmizálva és hangnévvel.
Domináns szeptimakkord éneklése oldással, szolmizálva és hangnévvel.
„B” altétel:
6. feladat: Lapról olvasás 10 pont.”

 4. Az R. Melléklet FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi jellemzői pont, 1. feladat – Általános természetföldrajz, a  kontinensek, illetve 
Magyarország természetföldrajza alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Témakör
Feladatok száma 

20 tétel esetén 

Térképi ismeretek 1

Kozmikus környezetünk 1

A geoszférák földrajza 9

– A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai (4)

– A vízburok földrajza (2)

– A légkör földrajza (3)

Földrajzi övezetesség 3

A kontinensek természetföldrajza 2

Magyarország és tájainak természetföldrajza 4
 ”

 5. Az R. Melléklet FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi jellemzői pont 1. feladat – Általános természetföldrajz, a  kontinensek, illetve 
Magyarország természetföldrajza alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Témakör
Feladatok száma  

20 tétel esetén

Térképi ismeretek 1

Kozmikus környezetünk 1

A geoszférák földrajza 8

– A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai (4)

– A vízburok földrajza (2)

– A légkör földrajza (2)
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Földrajzi övezetesség 4

A kontinensek természetföldrajza 2

Magyarország és tájainak természetföldrajza 4
 ”

 6. Az R. Melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím és az azt követő szövegrésze helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei

Középszint  Emelt szint

 Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 240 perc  15 perc  240 perc  20 perc

 100 pont  50 pont  100 pont  50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
 Középszint  Emelt szint

  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

A vizsgázó 
biztosítja

NINCS NINCS NINCS NINCS

A vizsga- 
bizottságot 
működtető 
intézmény 
biztosítja

helyesírási 
szótár 
(tantermenként 
négy példány)

irodalmi 
szöveggyűjtemény, 
kötet vagy a feladatok 
kidolgozásával 
összefüggő 
más nyomtatott 
ismerethordozó a 
tételnek megfelelő 
részlete  
(pl. internetes oldal 
nyomtatott változata, 
egynyelvű szótár, 
művelődéstörténeti 
térkép, képzőművészeti 
album)

helyesírási szótár 
(tantermenként négy 
példány)

irodalmi 
szöveggyűjtemény, 
kötet vagy a feladatok 
kidolgozásával 
összefüggő 
más nyomtatott 
ismerethordozó a 
tételnek megfelelő 
részlete (pl. internetes 
oldal nyomtatott 
változata, egynyelvű 
szótár, művelődés-
történeti térkép, 
képzőművészeti album)

Nyilvánosságra hozandó tudnivalók
 Középszint  Emelt szint

  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 Anyag  NINCS  témakör- és tételcímek  NINCS  témakör- és tételcímek

 Időpont  NINCS  jogszabály szerint  NINCS  jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 240 perc
 15 perc

 90 perc  150 perc

 Feladatsor  Tételkifejtés

 I. feladatlap: 
Szövegértés és érvelés vagy 

gyakorlati szövegalkotás

 II. feladatlap: 
Műértelmező szövegalkotás: 

műértelmezés vagy 
összehasonlítás

 Egy magyar nyelvi tétel 
kifejtése

 Egy irodalmi tétel 
kifejtése

 50 pont  40 pont  10 pont  25 pont
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 Helyesírás: 8 pont 
Íráskép: 2 pont

 A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

 100 pont  50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A feladatlap egy 60 percre 
tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc 
leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a  II. feladatlap kiosztására és megoldására. A  II. feladat megoldására 150 perc áll rendelkezésre, 
ennek leteltével a felügyelő tanár összegyűjti a dolgozatokat.
Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor helyesírási szótár használható, ebből vizsgatermenként négy példány 
szükséges. A szótárakról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik.

Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez köthető szöveg alkotását 
várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés 
vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű adott szempontú 
értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két műértelmező szövegalkotási feladat 
közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az elkezdett feladat helyett 
másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell húznia.

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700–1000 szó terjedelmű ismeretterjesztő 
szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az  adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi, kommunikációs 
jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
– azonosítás, értelmezés: a  szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás; különböző szövegbeli 
érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
– összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között; a szöveg egészének 
jelentése, jelentésrétegei között;
– a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli utalások, hivatkozások 
szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
– a  szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a  szöveg szerkezete, a  szerkesztésmód, a  felépítés 
által közvetített jelentés;
– a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az  alábbi két választási lehetőség közül. 
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120–200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3–5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott kommunikációs 
tényezőkkel. A  szöveg műfajai a  következők lehetnek: motivációs levél; különböző témájú hivatalos levelek  
(pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás, vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A  feladatlap közli a  konkrét 
feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
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A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott feladat megoldásának 
elvárható terjedelme 400–800 szó. A választható feladatok a következők lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet, drámarészlet. A  művek 
származhatnak bármely korszakból, stíluskorszakból, szerzőtől, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat nem 
feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az  irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és az  azokra való 
reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az  értelmezés, összehasonlítás középpontjába állítandó problémát, annak 
kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a  megjelenített téma, élmény, probléma, helyzet; a  szereplők viselkedése, 
jellemzése, egymáshoz való viszonya; a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).

Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az  egyes feladatokra adható pontok megoszlását. A  javítási-
értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. 
A  vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja sem az, ha az  értékelő személyes értékítélete eltér 
a  feladatban tárgyalt probléma, kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a  vizsgázó 
véleménye eltér az általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a  helyesírási hibákat a  központi javítási-értékelési útmutatóban közölt 
hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A  feladatsor maximális 
pontértéke 40 pont. Az  elfogadható válaszok tartományát, valamint az  adható részpontokat a  javítási-értékelési 
útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A  feladat maximális 
pontértéke 10 pont. Értékelni a  feladatban csak a  választható két feladat egyikét lehet. Ha a  vizsgázó mindkét 
feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem 
húzza át az  érvénytelen megoldást), akkor a  javító tanárnak a  vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül 
a  sorrendben első megoldást kell értékelnie. A  javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt 
elemekért adható részpontszámait. A  javító tanár az  elfogadott tartalmi és formai elemeket a  javítási-értékelési 
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat, valamint az elért 
összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének pontértékei:

Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
 Szövegértési feladat  40 pont

 Szövegalkotási feladat  10 pont

II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a  vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a  javítási-értékelési útmutató alapján minősíti 
a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a  megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az  ettől eltérő minden 
jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a  javítási-értékelési útmutató szakmailag pontos nyelvének 
használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel 
jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a  vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza alá, melyiket 
választotta, vagy nem húzza át az  érvénytelen megoldást), akkor a  javító tanárnak a  vizsgadolgozatban szereplő 
megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
A javító tanár jelzi a  szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a  javítási-értékelési útmutatóban 
közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése:
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Tartalom – a  bázisszöveg és a  feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás, általános 
tájékozottság); a  válaszelemek megfelelése a  feladat szempontjainak, szövegbázisának; a  problémaérzékenység, 
lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák, véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet – a  felépítés (gondolati íve, logikája, a  műfajnak való megfelelés); a  szerkezet (koherencia, 
arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának való megfelelés szerint.

Műértelmező szövegalkotási feladat

 Tartalmi minőség  25 pont

 Nyelvi minőség  Szövegszerkezet  5 pont

  Nyelvi igényesség 
(stílus, nyelvhelyesség)

 10 pont

A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás – a  helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a  súlyos hibák, az  enyhe hibák és a  központozás 
figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes pontozási elv szerint.
Íráskép – a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a forma kulturáltsága 
szerint.

Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése

Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
 Szövegértés  40 pont

 Szövegalkotás  10 pont

Műértelmező szövegalkotás
 Tartalmi minőség  25 pont

 Nyelvi minőség  15 pont

Helyesírás  8 pont

Íráskép  2 pont

Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a  vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha 
a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, 
amennyiben az még belefér a felelési időbe.)
A szóbeli vizsga egy magyar nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldásából és a megoldás 
kifejtéséből áll.
A magyar nyelv és irodalom tételsor 20 magyar nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A  magyar nyelvi és az  irodalmi 
tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A magyar nyelvi és az  irodalmi tételsorban irodalomból és magyar nyelvből is legalább 6 tételt módosítani kell 
az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A  vizsgázó a  következő segédeszközöket használhatja 
a  felkészüléshez és a  feladatkifejtéshez: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a  feladatok kidolgozásával 
összefüggő más nyomtatott ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, 
egynyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A  tételsornak megfelelő segédeszközöket 
a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
Magyar nyelvi tételsor és feladatok
A tételsor 20 tételét a  részletes vizsgakövetelmény Magyar nyelv című fejezetében foglaltak alapján kell 
összeállítani. A  tételsort úgy kell összeállítani, hogy a  témakörök mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék. 
További szóbeli tételek kijelöléséről a tételkészítő dönt, de egy témakörben legfeljebb 4 tétel adható.

Témakörök
 Tételek száma 

(minimum-maximum)

 1. Kommunikáció  2–4

 2. A magyar nyelv története  2–4

 3. Ember és nyelvhasználat  2–4

 4. A nyelvi szintek  2–4
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 5. A szöveg  2–4

 6. A retorika alapjai  2–4

 7. Stílus és jelentés  2–4

Magyar nyelvi feladat
A témakörnek, illetve a  tételnek megfelelő feladat egy szövegből, szövegrészletből és az  ahhoz kapcsolódó 
utasításból áll.
A szöveg, szövegrészlet lehet megállapítás, idézet, nyomtatott vagy elektronikus dokumentum (pl. űrlap, használati 
utasítás, újságoldal, kép, ábra, térkép, internetes oldal, egynyelvű szótár vagy annak részlete). A feladat a szövegben 
megjelenő nyelvi, kommunikációs jelenségre kérdez rá: a  jelenség felismerésére, adott szempontú értésére, 
a feladat megoldására a kapcsolódó nyelvi probléma, jelenség, összefüggés, szabály vonatkozásában.

Irodalom tételsor és feladatok
A tételsor 20 tételét a  részletes vizsgakövetelmény Irodalom című fejezetében foglaltak alapján kell összeállítani. 
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a témakörök mindegyikéhez a megadott számú tétel tartozzék.

Témakörök  Tételek száma

 1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők  6

 2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők  6

 3. Művek magyar irodalomból III. Kortárs szerzők  1

 4. Művek a világirodalomból  3

 5. Színház és dráma  2

 6. Az irodalom határterületei  1

 7. Regionális kultúra és a határon túli irodalom  1

Irodalom feladat
A témakörnek, illetve a  tételnek megfelelő feladat közli a  kifejtendő vizsgafeladatot, annak kiemelt szempontját. 
Megjelöli a  vizsgakérdésnek, illetve a  kitűzött szempontnak megfelelő konkrét szerzőt, művet, műrészletet (vagy 
szerzőket, műveket és részleteket). A kiemelt szempont lehet műfaji, tematikus, stíluskorszakbeli, poétikai, esztétikai, 
etikai, világértelmezési kérdés. A kiemelt szempontok lehetőséget adnak arra, hogy a tételek között szerepeljenek 
olyanok, amelyek különböző korok és szerzők műveit kapcsolják össze tematikus, motivikus, műfaji, archetipikus, 
stiláris, poétikai jegyek alapján (az Értelmezési szintek, megközelítések szempontjai szerint). Ugyanaz a mű egyazon 
tételsor két különböző tételében nem szerepelhet. Ha a  feladat lehetővé teszi, a  vizsgázó választhat a  megjelölt 
szerzők vagy művek közül.
A feladat tartalmazhat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. szépirodalmi idézetet, 
értekező próza, esszé rövid részletét, illusztrációt, képzőművészeti alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet). 
Ebben az  esetben a  feladatnak kapcsolódnia kell a  dokumentum szövegéhez vagy részletéhez. Mindkét tételsor 
témaköreit és tételcímeit a  jogszabályban meghatározott időben és módon nyilvánosságra kell hozni. Az  egyes 
tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra, csak a vizsgán ismerhetőek meg.

A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az  irodalom felelet tartalmi minőségéért 
25  pont, a  magyar nyelv felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a  két felelet nyelvi minőségéért együtt 15 pont 
adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az  alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával történik. 
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.

Tartalmi minőség – irodalomból összesen 25 pont, magyar nyelvből összesen 10 pont a következő kritériumok 
mérlegelésével:

 – Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság

 – Tárgyi tudás

 – Szövegismeret, szövegértés
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 – Feladatmegoldó képesség

 – Gondolatgazdagság

 – Önálló vélemény

 – A feladat kifejtettsége

 

 Nyelvi minőség – a két feleletre összesen 15 pont a következő kritériumok mérlegelésével:

 – Rendszerezés, lényegkiemelés

 – Logikus gondolatmenet

 – Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés

 – Megfelelő szókincs, szóhasználat

 – Érthető előadásmód

A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése

Tartalmi minőség – irodalom  25 pont

Tartalmi minőség – magyar nyelv  10 pont

A kifejtés nyelvi minősége  15 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 240 perc  20 perc

 Feladatsor  Tételkifejtés

 Szövegértési és nyelvi- 
irodalmi műveltségi 

feladatsor

 Szövegalkotási feladatok: 
műértelmező szöveg és 

reflektáló szöveg

 Egy magyar nyelvi tétel 
kifejtése

 Egy irodalmi tétel 
kifejtése

 40 pont  50 pont  10 pont  25 pont

 Helyesírás: 8 pont 
Íráskép: 2 pont

 A kifejtés nyelvi minősége 
15 pont

 100 pont  50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a  rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg, és a  feladatok 
megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll rendelkezésre.
Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor helyesírási szótár használható, amelyből vizsgatermenként legalább négy 
példány szükséges. A szótárakról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik.

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga a  szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatokat, 
valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező 
prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, 
vagy annak részletéhez kapcsolódik).
A feladatsor egyrészt a  szöveg értését, másrészt a  kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek alkalmazását várja 
el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző szövegekre; különböző történeti, 
műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása; műismeret; a  vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, 
grammatikai, retorikai, stilisztikai, szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A  feladatsor 
szövegértésre, nyelvi ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
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A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja 
elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
– Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a  továbbiakban: műértelmező szövegalkotási 
feladat).
– Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális, esztétikai, bölcseleti, 
etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a véleménykifejtés, értékelő 
érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400–800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150–450 szó.

Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az  egyes feladatokra adható pontok megoszlását. A  javítási-
értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. 
A  vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja sem az, ha az  értékelő személyes értékítélete eltér 
a  feladatban tárgyalt probléma, kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a  vizsgázó 
véleménye eltér az általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a  helyesírási hibákat a  központi javítási-értékelési útmutatóban közölt 
hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján 
történik. A  feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az  elfogadható válaszok tartományát, valamint az  adható 
részpontokat a  javítási-értékelési útmutató közli. Az  értékelő a  dolgozaton feltünteti a  vizsgázó által elért 
részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával elért összpontszámot.

Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor  40 pont

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a  vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a  javítási-értékelési útmutató alapján minősíti 
a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a  megoldások lehetséges tartalmi elemeit. Az  ettől eltérő 
minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a  javítási-értékelési útmutató szakmailag pontos 
nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt 
jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi pontszámát, valamint 
a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tartalom – a  bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás, általános 
tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való megfelelése (problémaérzékenység, 
lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák, véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet – a  felépítés (gondolati íve, logikája, a  műfajnak való megfelelés); a  szerkezet (koherencia, 
arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) – a  nyelvi regiszter, a  stílus, a  szókincs, a  köznyelvi normának való 
megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a  reflektáló feladat értékelésének tartalmi, szerkezeti, nyelvi 
pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
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A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:

Műértelmező szöveg  Tartalom  15 pont

30 pont  Szövegszerkezet  5 pont

  Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)  10 pont

Reflektáló szöveg  Tartalom  5 pont

20 pont  Problémaérzékenység  5 pont

  Gondolatmenet  5 pont

  Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)  5 pont
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás – a  helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a  súlyos hibák, az  enyhe hibák és a  központozás 
figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes pontozási elv szerint.
Íráskép – a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a forma kulturáltsága 
szerint.

Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése

Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor  40 pont

Műértelmező szövegalkotási feladat  30 pont

Reflektáló szöveg  20 pont

Helyesírás  8 pont

Íráskép  2 pont

Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a  vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha 
a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, 
amennyiben az még a felelési időbe belefér.)
A szóbeli vizsga egy magyar nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása, és a  megoldás 
kifejtése.
A magyar nyelv és irodalom tételsor 20 magyar nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A  magyar nyelvi és az  irodalmi 
tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A magyar nyelvi és az  irodalmi tételsorban irodalomból és magyar nyelvből is legalább 6 tételt módosítani kell 
az előző évhez képest.
A vizsgázó a  következő segédeszközöket használhatja a  felkészüléshez és a  tételkifejtéshez: irodalmi 
szöveggyűjtemény, kötet vagy a  feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó a  tételnek 
megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép, 
képzőművészeti album). A  tételsornak megfelelő segédeszközöket a  vizsgabizottságot működtető intézmény 
biztosítja.

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
Magyar nyelvi tételsor és feladatok
A tételsor 20 tételét a  részletes vizsgakövetelmény Magyar nyelv című fejezetében foglaltak alapján állítja össze 
a  tételkészítő. A  tételsort úgy kell összeállítani, hogy a  témakörök mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék. 
További szóbeli tételek kijelöléséről a tételkészítő dönt, de egy témakörben legföljebb 4 tétel adható.
Minden tételhez egy feladat tartozik, amelyek vizsganaponként különbözhetnek egymástól.

Témakörök
 Tételek száma 

(minimum-maximum)

 1. Kommunikáció  2–4

 2. A magyar nyelv története  2–4

 3.  Ember és nyelvhasználat  2–4

 4. A nyelvi szintek  2–4

 5. A szöveg  2–4
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 6. A retorika alapjai  2–4

 7. Stílus és jelentés  2–4

Magyar nyelvi feladat
A témakörnek, illetve a tételnek megfelelő feladat egy szövegből és az ahhoz kapcsolódó utasításból áll.
A szöveg lehet megállapítás, idézet, nyomtatott vagy elektronikus dokumentum (pl. űrlap, használati utasítás, 
újságoldal, kép, ábra, térkép, internetes oldal, egynyelvű szótár részlete). A  feladat az  idézet, illetve a  mellékelt 
dokumentum adott szempontú elemzése, értelmezése, a  szempontban megfogalmazott nyelvi, kommunikációs 
probléma, jelenség, szabály bemutatása, kifejtése, fogalom értelmezése, nyelvészeti problémák magyarázata, 
indoklása.

Irodalom tételsor és feladatok
A tételsor 20 tételét a  részletes vizsgakövetelmény Irodalom című fejezetében foglaltak alapján állítja össze 
a tételkészítő. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a témakörök mindegyikéhez a megadott számú tétel tartozzék. 
Minden tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak.

Témakörök  Tételek száma

 1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők  6

 2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők  6

 3. Művek magyar irodalomból III. Kortárs szerzők  1

 4. Művek a világirodalomból  3

 5. Színház és dráma  2

 6. Az irodalom határterületei  1

 7. Interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom  1

Irodalom feladat
A témakörnek, illetve a  tételnek megfelelő feladat közli a  kifejtendő vizsgafeladatot, annak kiemelt szempontját. 
Megjelöli a  vizsgakérdésnek, illetve a  kitűzött szempontnak megfelelő konkrét szerzőt, művet, műrészletet (vagy 
szerzőket, műveket és részleteket). A kiemelt szempont lehet bármely poétikai, irodalomtörténeti, stíluskorszakbeli, 
esztétikai, etikai kérdés, valamely életprobléma, motívum, a  műre, a  szerzői életpályára jellemző sajátosság. 
A  kiemelt szempontok lehetőséget adnak arra, hogy a  tételek között szerepeljenek olyanok, amelyek különböző 
korok és szerzők műveit kapcsolják össze tematikus, motivikus, műfaji, archetipikus, stiláris, poétikai jegyek alapján 
(az Értelmezési szintek, megközelítések szempontjai szerint). Ugyanaz a  mű egyazon tételsor két különböző 
tételében nem szerepelhet.
Ha a feladat megjelölt szempontja lehetővé teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek közül.
A feladat tartalmazhat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. szépirodalmi idézetet, 
értekező próza, esszé rövid részletét, illusztrációt, képzőművészeti alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet), 
ebben az esetben a feladatnak kapcsolódnia kell a dokumentum szöveghez vagy részlethez.
Bizonyos tételek a  szerzők és az  elemzendő művek körét a  vizsgázó személyes választására bízzák. E  tételeket 
a nyilvánosságra hozott tételsor jelzi. A vizsgázó a szóbeli vizsgára magával viszi, és a bizottság kérésére bemutatja 
azt az olvasmánylistát, amely az e tételek körében általa választott művek jegyzékét tartalmazza.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a  jogszabályban meghatározott időben és módon 
nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán 
ismerhetőek meg.

A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az  irodalom felelet tartalmi minőségéért 
25  pont, a  magyar nyelv felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a  két felelet nyelvi minőségéért együtt 15 pont 
adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az  alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával történik. 
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.

Tartalmi minőség – irodalomból összesen 25 pont; magyar nyelvből összesen 10 pont a következő kritériumok 
mérlegelésével:
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– Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság

– Tárgyi tudás

– Szövegismeret, szövegértés

– Feladatmegoldó képesség

– Gondolatgazdagság

– Önálló vélemény

– A feladat kifejtettsége

 

Nyelvi minőség – a két feleletre összesen 15 pont a következő kritériumok mérlegelésével:

– Rendszerezés, lényegkiemelés

– Logikus gondolatmenet

– Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés

– Megfelelő szókincs, szóhasználat

– Érthető előadásmód

A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése

Tartalmi minőség – irodalom  25 pont

Tartalmi minőség – magyar nyelv  10 pont

A kifejtés nyelvi minősége  15 pont
”

 7. Az R. Melléklet MATEMATIKA fejezet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY cím, B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
alcím 2. Számelmélet, algebra pontjában foglalt táblázat 2.8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(TÉMÁK
VIZSGASZINTEK

 Középszint  Emelt szint)

„

2.8.1. Algebrai egyenletek, 
egyenletrendszerek

Alkalmazza az egyenleteket, 
egyenletrendszereket szöveges 
feladatok megoldásában.

 

Elsőfokú egyenletek, 
egyenletrendszerek

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes 
egyenleteket és elsőfokú, 
kétismeretlenes egyenletrendszereket 
megoldani.

Tudjon paraméteres elsőfokú 
egyenleteket megoldani.  
Tudjon elsőfokú, háromismeretlenes 
egyenletrendszereket megoldani.
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Másodfokú egyenletek, 
egyenletrendszerek

Ismerje az egyismeretlenes 
másodfokú egyenlet általános alakját.
Ismerje a másodfokú egyenlet 
diszkriminánsának fogalmát, 
és a diszkrimináns előjele és a 
(valós) megoldások száma közötti 
összefüggést. 
Ismerje és alkalmazza a másodfokú 
egyenlet megoldóképletét. 
Használja a teljes négyzetté alakítás 
módszerét. 
Alkalmazza feladatokban a 
gyöktényezős alakot. 
Tudjon törtes egyenleteket, 
másodfokú egyenletre vezető 
szöveges feladatokat megoldani.
Tudjon egyszerű másodfokú 
egyenletrendszereket megoldani.

Igazolja a másodfokú egyenlet 
megoldóképletét. 
  
Igazolja és alkalmazza a gyökök és 
együtthatók közötti összefüggéseket. 
Tudjon másodfokú paraméteres 
egyenleteket megoldani.

Magasabb fokú egyenletek Tudjon egyszerű, másodfokúra 
visszavezethető egyenleteket 
megoldani.

Tudjon másodfokúra visszavezethető 
egyenletrendszereket megoldani. 
  
Tudjon értelmezési tartomány, illetve 
értékkészlet-vizsgálattal, valamint 
szorzattá alakítással megoldható 
összetett feladatokat megoldani. 
  
Tudjon két négyzetre emeléssel 
megoldható egyenleteket megoldani.

Négyzetgyökös egyenletek Tudjon √ax + b = cx + d típusú 
egyenleteket megoldani.

 

”

 8. Az  R. Melléklet VIZUÁLIS KULTÚRA fejezet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY cím, A) ALKOTÁS alcím 
1. Vizuális eszközök pontjában foglalt táblázat 1.2. Tecnikák pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(TÉMÁK
VIZSGASZINTEK

 Középszint  Emelt szint)

„

1.2. Technikák   

– Rajzolás Adott technika adekvát használata. Az adott célnak legmegfelelőbb anyagok 
és technikák kiválasztása. 

 Szabadkézi rajz készítése ceruzával, tollal.  
Egyszerű műszaki jellegű rajz készítése 
szabadkézzel, vagy szerkesztve ceruzával és 
szerkesztőeszközökkel.

Szabadkézi rajz készítése egy további 
technikával (pl. szénnel, krétával, 
pasztellel).  
Összetettebb műszaki jellegű rajz 
szerkesztése ceruzával, illetve a szükséges 
szerkesztőeszközökkel.
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– Festés  
– Kollázs  
– Nyomtatás  
 
 
– Makettezés 
modellezés

Festés akvarellel, temperával.  
Kollázskészítés.  
Legalább egy kézi sokszorosító eljárás 
(nyomtatás) alkalmazása (pl. papírmetszet, 
linómetszet). 
Modell- vagy makettkészítés.  

   
 
 
 
 
Modell- vagy makettkészítés.

– További technikák Egy további szabadon választott technika 
alkalmazása (pl. mintázás, fotó, videó, 
számítógép, vegyes technikák, kézműves 
technikák). Feliratkészítés sablonnal.

Legalább két szabadon választott 
technika alkalmazása. Feliratkészítés egy 
további technikával (pl. betűvágással, 
számítógéppel).

”

 9. Az  R. Melléklet TESTNEVELÉS fejezet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY cím, A) ELMÉLETI ISMERETEK 
pontjában foglalt táblázat 5. Gimnasztikai ismeretek pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(KÖZÉPSZINT  EMELT SZINT)

„

5. Gimnasztikai 
ismeretek

A bemelegítés szerepe és 
kritériumai. 
A rendgyakorlatok szerepe a 
testnevelés órákon. 
Gyakorlatok javaslata a testtartás 
javítására és a különböző 
kondicionális képességek 
fejlesztésére. 
Nyújtó, lazító és erősítő hatású 
gyakorlatok. 
Légzőgyakorlatok.

– A gimnasztika gyakorlatok 
felhasználása a testedzésben; 
– gyakorlatok javaslata a testtartás 
javítására és a különböző kondicionális 
képességek fejlesztésére.

”

 10. Az  R. Melléklet TESTNEVELÉS fejezet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY cím, A) ELMÉLETI ISMERETEK 
pontjában foglalt táblázat 9. Küzdősportok, önvédelem pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(KÖZÉPSZINT  EMELT SZINT)

„

9. Küzdősportok, önvédelem 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték 
ismertetése. 
Egy küzdősport bemutatása, alapvető 
szabályainak ismertetése. 
Küzdőjátékok. Alapvető esések, 
gurulások, tompítások jellemzése.

– A küzdősportok tanulásának szerepe 
az iskolai testnevelésben; 
– előkészítő küzdőjátékok;
– páros és csoportos testnevelési 
játékok; 
– grundbirkózás és szabályai; 
– magyarok a küzdősportolók a világ 
élvonalában.

”
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 11. Az R. Melléklet TESTNEVELÉS fejezet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY cím, B) GYAKORLATI ISMERETEK 
pontjában foglalt táblázat 1. Gimnasztika pontja helyébe a következő rendelkezés:
„

1. Gimnasztika Lányok: kötélmászás állásból, teljes 
magasságig mászókulcsolással. A teljes 
feljutás ideje legfeljebb: 10 s. 
Fiúk: függeszkedés állásból teljes 
magasságig, legfeljebb: 9,7 s.
A szabadon összeállított, 48 ütemű 
szabadgyakorlat bemutatása.

Lányok: kötélmászás 
állásból, teljes magasságig 
mászókulcsolással. A teljes 
feljutás ideje legfeljebb: 9,7 s.  
Fiúk: függeszkedés ülésből teljes 
magasságig, legfeljebb: 9,7 s. 
A mászókötél hossza: 5 méter. 
Az adott iskolaévre 
érvényes kötelező 64 ütemű 
szabadgyakorlat bemutatása.

”

 12. Az R. Melléklet TESTNEVELÉS fejezet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY cím, B) GYAKORLATI ISMERETEK 
pontjában foglalt táblázat 3. Torna és 4. Küzdősportok, önvédelem pontjai helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„

3. Torna A talajgyakorlat és a szekrényugrás 
bemutatása kötelező, és egy további szer 
kötelezően választható.  
Lányoknál választható: felemáskorlát, 
gerenda, ritmikus gimnasztika.  
Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy 
korlát.

A talaj- és a szekrényugrás 
bemutatása kötelező, egy szer 
kötelezően választható. 
Lányoknál: felemáskorlát, 
gerenda, ritmikus gimnasztika 
választható.  
Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó 
vagy korlát.

3.1. Talajtorna A négy kötelező és egy ajánlott 
elemből álló, összefüggő talajgyakorlat 
bemutatása.
Kötelező elemek: gurulóátfordulás, 
fejállás, kézállás, mérlegállás.
Ajánlott elemek: kézenátfordulás, 
tarkóbillenés, fejenátfordulás, 
tigrisbukfenc, gurulóátfordulás futólagos 
kézállásba.

A tanévre kötelezően előírt 
gyakorlat bemutatása.

3.2. Szekrényugrás Egy tanult támaszugrás bemutatása 
(lányok minimum 4 részes, keresztben, 
fiúk 5 részes, hosszában felállított 
szekrényen).

Fiúk: lebegőtámasszal végzett 
terpeszátugrás bemutatása.  
Lányok: lebegőtámasszal végzett 
guggolóátugrás bemutatása.

3.3. Felemáskorlát A három kötelező és egy ajánlott 
elemből álló, összefüggő gyakorlat 
bemutatása.
Kötelező elemek: térdfellendülés, 
kelepfellendülés a felső karfára, alugrás.
Ajánlott elemek: ostorlendület, 
kelepfelhúzódás, malomforgás, 
kelepforgás.

A tanévre kötelezően előírt 
gyakorlat bemutatása  
– ostorlendület, kelepfellendülés 
a magaskarfára, kelepforgás hátra, 
malomforgás előre, alugrás.
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3.4. Gerenda A négy kötelező és egy ajánlott elemből 
álló, összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: járás, felugrás, 
testfordulat, leugrás. 
Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés 
és térdelőtámasz, fekvőtámasz, 
hasonfekvés, hanyattfekvés, 
gurulóátfordulás.

A tanévre kötelezően előírt 
gyakorlat bemutatása  
– felugrás guggolásba, fordulat, 
lebegőállás, keringőlépés, 
mérlegállás, szökkenő 
hármaslépés, guggolás, 
lábtartás-csere, homorított 
leugrás.

3.5. Ritmikus 
gimnasztika

Különböző elemekből álló 
szabadgyakorlat 
zenére történő bemutatása (a gyakorlat 
ideje: 35–45 s). 
Javasolt elemek: érintőjárás, 
hintalépés, keringőlépés, fordulatok, 
szökkenő hármaslépés, lebegő- és 
mérlegállás, lábemelések és lendítések, 
törzshullámok, ívelt és nyújtott 
kartartások stb. 
Egy választott kéziszerrel (labda, 
karika, kötél, szalag, buzogány) 3 elem 
bemutatása.

Önállóan összeállított 
kéziszergyakorlat bemutatása 
zenére, a kötelezően megjelölt 
test- és szertechnikai elemeknek 
megfelelően. 
A gyakorlat ideje: minimum  
45 s (választható kéziszer: labda, 
karika, kötél, szalag, buzogány). 

3.6. Gyűrű A három kötelező és egy ajánlott 
elemből álló, összefüggő gyakorlat 
bemutatása.
Kötelező elemek: zsugorlefüggés, 
lefüggés, homorított leugrás.
Ajánlott elemek: futólagos támaszba 
kerülés, lebegőfüggés, hátsófüggés, 
vállátfordulás előre, leterpesztés.

A tanévre kötelezően előírt 
gyakorlat bemutatása.

3.7. Nyújtó A három kötelező és egy ajánlott 
elemből álló, összefüggő gyakorlat 
bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület, 
kelepforgás, alugrás.
Ajánlott elemek: malomfellendülés, 
térdfellendülés, nyílugrás.

A tanévre kötelezően előírt 
gyakorlat bemutatása.

3.8. Korlát A három kötelező és egy ajánlott 
elemből álló, összefüggő gyakorlat 
bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület támaszba 
vagy felkarfüggésbe, felkarfüggés, 
pedzés, kanyarlati leugrás.
Ajánlott elemek: pedzés, billenések, 
emelések, saslendület, vállállás.

A tanévre kötelezően előírt 
gyakorlat bemutatása.
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4. Küzdősportok, önvédelem A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek 
bemutatása: 
Dzsúdó alapelemek: 
– csúsztatott esés állásból, 
– esés állásból, 
– dzsúdógurulás; 
vagy 
Birkózás alapelemek: 
– dulakodás, 
– hídban forgás, 
– társ felemelése háttal felállásból.

A dzsúdó és a birkózás 
alapelemeinek bemutatása: 
Dzsúdó alapelemek: 
– csúsztatott esés állásból, 
– esés állásból, 
– dzsúdógurulás; 
vagy 
Birkózás alapelemek: 
– dulakodás, 
– hídban forgás, 
– társ felemelése háttal felállásból.

”

 13. Az  R. Melléklet TESTNEVELÉS fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím Nyilvánosságra hozandók című táblázata helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Nyilvánosságra hozandók

 Középszint  Emelt szint

  Gyakorlati vizsga  Szóbeli vizsga  Gyakorlati vizsga  Szóbeli vizsga

Anyag
A gyakorlati vizsga 
anyaga nyilvános

 NINCS
A gyakorlati vizsga 
anyaga nyilvános

 NINCS

Mikor?
6 hónappal a 
vizsgaidőszak 
megkezdése előtt

 NINCS
6 hónappal a 
vizsgaidőszak 
megkezdése előtt

 NINCS

”

 14. Az  R. Melléklet TÖRTÉNELEM fejezet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK cím, B) TÉMAKÖRÖK alcím  
5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) című táblázat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(TÉMÁK
 VIZSGASZINTEK

 Középszint                 Emelt szint)

„

5.2. Az Erdélyi 
Fejedelemség 
virágkora

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.
A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.

Bethlen Gábor fejedelemsége

“

 15. Az R. Melléklet TERMÉSZETTUDOMÁNY fejezet, I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK cím, 7. Atomcsoportok 
(vegyületek, halmazok) pontjában foglalt táblázat a következő 7.2.4. sorral egészül ki:

(TÉMÁK  Tantárgyi ismeret és készség  Kapcsolat)

„

7.2.4. Szilárd anyagok Írja le a kristályos és az amorf állapot 
különbségét, gyakorlati jelentőségét, a 
sűrűn folyó (viszkózus) állapot jellemzőit.

Milyen a Föld belső szerkezete? 
(2.2.1.)
A magma lehűlésekor végbemenő 
szerkezeti változások. (2.2.2.)

”
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 16. Az R. Melléklet HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, Az írásbeli feladatlap formai jellemzői pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy köznapi szöveg értését és egy köznapi szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz 
egy szövegértési feladatsort, valamint egy köznapi szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati 
szövegműfaj alkotása. A kétfajta szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű adott szempontú 
értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése – a vizsgázó választása szerint.
Ahol a vizsgázó a feladatlapon a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az elkezdett 
feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell húznia.”

 17. Az  R. Melléklet HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ 
VIZSGA alcím, A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételt a  horvát nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi horvátok 
irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon. A vizsgáztató tanár a  tétellel kapcsolatos kiegészítő kérdéseket 
tehet fel.”

 18. Az  R. Melléklet HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ 
VIZSGA alcím, A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételt a  horvát nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi horvátok 
irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.”

 19. Az R. Melléklet NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, Az írásbeli feladatlap formai jellemzői pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy köznapi szöveg értését és egy köznapi szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz 
egy szövegértési feladatsort, valamint egy köznapi szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati 
szövegműfaj alkotása. A kétfajta szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű adott szempontú 
értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése – a vizsgázó választása szerint.
Ahol a vizsgázó a feladatlapon a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az elkezdett 
feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell húznia.”

 20. Az R. Melléklet NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételt a  német nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi németek 
irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon. A vizsgáztató tanár a  tétellel kapcsolatos kiegészítő kérdéseket 
tehet fel.”

 21. Az R. Melléklet NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
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„Irodalmi altételsor
Az altételt a  német nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi németek 
irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.”

 22. Az R. Melléklet ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, Az írásbeli feladatlap formai jellemzői pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy köznapi szöveg értését és egy köznapi szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz 
egy szövegértési feladatsort, valamint egy köznapi szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati 
szövegműfaj alkotása. A kétfajta szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű adott szempontú 
értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése – a vizsgázó választása szerint.
Ahol a vizsgázó a feladatlapon a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az elkezdett 
feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell húznia.”

 23. Az R. Melléklet ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Román nyelvi altételsor alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Román nyelvi altételsor
Az altételsort a  részletes vizsgakövetelmény Román nyelv című fejezetében foglaltak alapján állítja össze 
a  szaktanár. A  román nyelvi altételek a  részletes követelmények következő témáira épülnek: Nyelvek Európában, 
A román nyelv története, Nyelv és társadalom, A nyelvi szintek, Szöveg és szövegtípusok, Kommunikáció, Retorikai 
alapismeretek, Stilisztika és stílustörténet. Az altételsort úgy kell összeállítani, hogy a jelzett témák mindegyikéhez 
legalább két altétel tartozzék.”

 24. Az R. Melléklet ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalom altételsor alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételsort a részletes vizsgakövetelmény Román irodalom című fejezetében foglalt témák (a Szerzők és művek, 
illetve az Értelmezési szintek, megközelítések) kombinációiból állítja össze a szaktanár oly módon, hogy a Szerzők 
és művek minden témájából legalább egy altétel szerepeljen a 20 irodalmi altétel között. Ezek bármelyike meríthet 
az  Értelmezési szintek, megközelítések szempontjaiból, illetve értelemszerűen tartalmazhatja az  iskola helyi 
tantervében szereplő művet, műveket.”

 25. Az R. Melléklet SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, Az írásbeli feladatlap formai jellemzői pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy köznapi szöveg értését és egy köznapi szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz 
egy szövegértési feladatsort, valamint egy köznapi szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati 
szövegműfaj alkotása. A kétfajta szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű adott szempontú 
értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése – a vizsgázó választása szerint.
Ahol a vizsgázó a feladatlapon a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az elkezdett 
feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell húznia.”

 26. Az R. Melléklet SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételt a  szerb nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a  vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a  magyarországi szerbek 
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irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon. A vizsgáztató tanár a  tétellel kapcsolatos kiegészítő kérdéseket 
tehet fel.”

 27. Az R. Melléklet SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA 
alcím, A  szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételt a  szerb nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a  vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a  magyarországi szerbek 
irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.”

 28. Az R. Melléklet SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
alcím, Az írásbeli feladatlap formai jellemzői pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy köznapi szöveg értését és egy köznapi szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz 
egy szövegértési feladatsort, valamint egy köznapi szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati 
szövegműfaj alkotása. A kétfajta szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű adott szempontú 
értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése – a vizsgázó választása szerint.
Ahol a vizsgázó a feladatlapon a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az elkezdett 
feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell húznia.”

 29. Az  R. Melléklet SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ 
VIZSGA alcím, A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételt a  szlovák nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi szlovákok 
irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon. A vizsgáztató tanár a  tétellel kapcsolatos kiegészítő kérdéseket 
tehet fel.”

 30. Az R. Melléklet SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Irodalmi altételsor
Az altételt a  szlovák nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz, vagy annak egy részletéhez 
kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi szlovákok 
irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.”

 31. Az  R. Melléklet PODROBNE ZAHTEVE IN OPIS MATURITETNEGA IZPITA POZNAVANJE SLOVENSTVA fejezete 
a következő II. címmel egészül ki:

„II. OPIS IZPITA
Deli izpita

Srednja raven  Višja raven

 Pisni izpit –  Ustni izpit –  Pisni izpit  Ustni izpit

 projekt –  15 minut –  180 minut –  20 minut

 80 točk –  70 točk –  100 točk –  50 točk

Dovoljeni pripomočki na izpitu
 Srednja raven  Višja raven

 –  Pisni izpit –  Ustni izpit –  Pisni izpit  Ustni izpit

Kandidat zagotavlja –  NI –  NI –  Enojezični 
slovar

–  NI
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Ustanova, kjer deluje 
izpitna komisija 
zagotavlja

–  NI –  Pripomočki, ki so 
povezani z nalogami 
(slikovni, tiskani oziroma 
elektronski nosilci 
znanja)

–  NI –  Pripomočki, 
ki so povezani 
z nalogami 
(slikovni, 
tiskani oziroma 
elektronski 
nosilci znanja)

Za javnost
 Srednja raven  Višja raven

 –  Pisni izpit –  Ustni izpit –  Pisni izpit  Ustni izpit

 Gradivo –  NI –  Naslovi vprašanj –  NI –  Naslovi 
vprašanj

 Kdaj? –  NI –  Po pravnih pravilih –  NI –  Po pravnih 
pravilih

IZPIT NA SREDNJI RAVNI

Pisni izpit (projekt)
 Ustni izpit 

15 minut

 Samostojna obdelava neke teme med 
šolskim letom

–  Zagovor projektnega dela –  Obrazložitev ene teme

 80 točk –  20 točk –  50 točk

Pisni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti pisne naloge
Vsebinska struktura

Projekt nadomečša pisni izpit.
Tema projekta se lahko izbere iz katerekoli od osmih vsebinskih sklopov, ki so jih obravnali med študijem (glej 
Podrobne zahteve), maturant jo zagovarja na ustnem izpitu.
Zahteve, ki jih mora projekt izpolnjevati:
Projekt naj obsega 10-20 strani, od česa mora biti dolžina besedila 5 strani, brez ponazoritev, z velikostjo črk  
12 pt., razmik med vrsticami 1,5. Opis projekta mora vsebovati faze dela: utemeljitev izbire teme, hipoteze oz. cilje, 
bibliografijo, strokovno literaturo, opis raziskovalnega dela, vsebinsko izdelavo teme, sklep in osebna doživetja.
Projektno delo je od izbire teme do nastanka dokončne oblike samostojno delo. Kandidat lahko ob pripravi 
projektnega dela prosi pomoč strokovnega svetovalca. Če kandidat že nima status dijaka in prosi pomoč 
strokovnega mentorja, potem si ga poskrbi sam. Strokovni mentor kandidata, ki ima status dijaka, je lahko tudi 
njegov profesor. Kandidat najkasneje do začetka pisnega izpitnega roka odda svoje projektno delo.
Kandidat za predstavitev projektnega dela pripravi gradivo za ponazoritev ali kratek povzetek, ki ga bo uporabil pri 
ustnem izpitu ob zagovoru projekta.

Ocenjevanje
Projektno delo se lahko oceni s 80 točkami. Delo se ocenjuje z upoštevanjem centralnih navodil za popravljanje in 
ocenjevanje, ki vsebujejo naslednje splošne ocenjevalne kriterije.
I. Vsebina
a) kompleksnost, večsplastno približevanje k temi  30 točk
b) približevanje teme s strani novosti   – 10 točk
c) navedba bibliografije in strokovne literature  – 5 točk
II. Priprava projekta
a) opis projektnih faz     5 točk
b) opis samostojnega raziskovalnega dela   – 15 točk
III. Oblika
a) jezikovno oblikovanje     8 točk
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b) struktura, kvaliteta končnega izdelka   – 7 točk
V primeru, če je besedilo znatno krajše od minimalnega besedila (manj kot štiri strani) se projektno delo ne oceni.

Ustni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti seznama vprašanj za ustni izpit
Vsebinska struktura
Kandidat v petih minutah predstavi svoje projektno delo. Za predstavitev prinese s sabo vnaprej pripravljeno 
gradivo za ponazoritev ali kratek povzetek projekta. Potem ima na razpolago 10 minut za obrazložitev vprašanja.
Seznam vprašanj ustnega izpita na srednji ravni poskrbi ustanova, pri kateri deluje izpitna komisija. Seznam vprašanj 
sestoji iz 20-ih vprašanj, sestavljenih iz štirih obveznih sklopov znanj (Znanja iz zgodovine, Znanja iz manjšinske 
politike, Znanja iz etnologije, Znanja iz jezika slovenske manjšine). Sorazmerje med vsebinskimi sklopi določijo 
težišča, ki so bila uveljavljena pri pripravi, vendar vprašanja morajo pokriti vse štiri sklope znanj. Vsako posamezno 
vprašanje mora vsebovati tudi vir, ki se nanaša na vsebino teme, analiza le-tega je prav tako del izpita.

Ocenjevanje
Ustni del izpita se lahko oceni maksimalno s 70 točkami. Znotraj tega se lahko projekt oceni z 20 točkami, za 
predstavitev teme lahko kandidat dobi 50 točk. Vrednotenje izpita poteka z upoštevanjem centralnih navodil za 
popravljanje in ocenjevanje, ki vsebujejo naslednje splošne ocenjevalne kriterije.
Predstavitev projekta – skupaj 20 točk
– jedrnat povzetek projekta   7 točk
– prezentacijska tehnika, način predstavitve  – 5 točk
– jezikovna oblikovanost    – 5 točk
– ponazoritev     – 3 točke
Ocenjevanje ustnega vprašanja – skupaj 50 točk
– vsebina     25 točk
– analiza virov     – 10 točk
– jezikovna oblikovanost    – 10 točk
– struktura, zgradba odgovora   – 5 točk

IZPIT NA VIŠJI RAVNI
Pisni izpit 

180 minut

 Ustni izpit 

20 minut

 Esej –  Obrazložitev teme

 100 točk –  50 točk

Pisni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti pisne naloge
Na višji ravni mora maturant na pisnem izpitu napisati esej (600-700 besed) po centralno sestavljenih nalogah (izbira 
lahko med tremi naslovi).
Pisni del izpita temelji na podrobnih izpitnih zahtevah. Pisni izpit vsebuje nalogo iz 8 sklopov znanj, ki temelji na 
virih (glej Podrobne zahteve), v zvezi s temi kandidat predstavi posamezno temo in jo podpre z lastnim mnenjem, 
reagira na vire, podane v nalogi.

Ocenjevanje
Celotna naloga se lahko oceni maksimalno s 100 točkami. Točkovne smernice vsebujejo centralna navodila za 
popravljanje in ocenjevanje nalog pisnega dela izpita.

Ustni izpit
Vsebinske in oblikovne značilnosti seznama vprašanj za ustni izpit
Vsebinska struktura
Za ustni izpit se centralno pripravi 10 izpitnih listkov. Vsako vprašanje sestoji iz dveh podvprašanj. Podvprašanje 
„A” kandidat potegne iz vsebinskih sklopov Znanja iz zgodovine in Znanja iz manjšinske politike. Podvprašanje 
„B” pa potegne iz vsebinskih sklopov; Znanja iz etnologije, Znanja iz jezika slovenske manjšine. Sorazmerje znotraj 
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posameznih seznamov vprašanj ni 50-50%, določeni vsebinski sklopi lahko dobijo večji poudarek. Kandidat ima na 
razpolago dvakrat 10 minut, da razloži določene teme pri dveh nalogah.

Ocenjevanje
Ustni del izpita se lahko maksimalno oceni s 50 točkami. Obe podvprašanji lahko ocenimo z 25-25 točkami. 
Vrednotenje izpita poteka z upoštevanjem centralnih navodil za popravljanje in ocenjevanje, ki vsebujejo naslednje 
splošne ocenjevalne kriterije.
1. Podvprašanje „A” :
– vsebina   15 točk
– struktura, zgradba odgovora – 5 točk
– jezikovna oblikovanost  – 5 točk
2. Podvprašanje„B”:
– vsebina   15 točk
– struktura, zgradba odgovora – 5 točk
– jezikovna oblikovanost  – 5 točk”

 32. Az R. Melléklet
32.1. ÉNEK-ZENE fejezet I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK cím, MŰJEGYZÉK alcím, Műdalok, műzenei szemelvények 

pontjában foglalt táblázatban a  „J. S. Bach: Parasztkantáta – duett” szövegrész helyébe a  „J. S. Bach: 
Parasztkantáta – duett (Üdv rád és házad népére)”,

32.2. TÁRSADALOMISMERET fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, A  projektmunka 
értékelése pontjában az  „az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a vizsgaszabályzat 25. § (3) bekezdése és 29. §-a”,

32.3. TESTNEVELÉS fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, Gyakorlati vizsga pont, 
A  gyakorlati feladatsor tartalmi jellemzői alpontjában a  „két sportjáték” szövegrész helyébe a  „három 
sportjáték”,

32.4. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA fejezet, II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
A projektmunka értékelése pontjában az „a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése” szövegrész 
helyébe az „a vizsgaszabályzat 25. § (3) bekezdése és 29. §-a”,

32.5. EMBERISMERET ÉS ETIKA fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím A  projektmunka 
értékelése pontjában az  „a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 23.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe  
az „a vizsgaszabályzat 25. § (3) bekezdése és 29. §-a”,

32.6. EMBERISMERET ÉS ETIKA fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, A szóbeli feladatsor 
tartalmi jellemzői pont, 1. feladat alpontjában a „2., 3., 5., 6., 7., 9. témaköreit” szövegrész helyébe az „összes 
témakörét”,

32.7. HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői, I. Szövegértés és köznapi szövegalkotás pont, Köznapi szövegalkotási 
feladat alpontjában a „½ –1 oldal, azaz 75–150” szövegrész helyébe a „120–200”,

32.8. HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, II. Műértelmező szövegalkotás alpontjában a „2-4 oldal (azaz 
300-600 szó)” szövegrész helyébe a „300-600 szó”,

32.9. HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.10. HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői pont, Szövegalkotási feladatok alpontjában
32.10.1. a „2–4 oldal (300–800 szó)” szövegrész helyébe a „300–800 szó”,
32.10.2. az „1–3 oldal (150–450 szó)” szövegrész helyébe a „150–450 szó”,

32.11. HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.11.1. az „is és nyelvészetből” szövegrész helyébe az „és horvát nyelvből”,
32.11.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.12. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői, I. Szövegértés és köznapi szövegalkotás pont, Köznapi szövegalkotási 
feladat alpontjában a „½–1 oldal, azaz 75–150 szó” szövegrész helyébe a „120–200 szó”,
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32.13. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, II. Műértelmező szövegalkotás alpontjában a „2–4 oldal (azaz 
300–600 szó)” szövegrész helyébe a „300–600 szó”,

32.14. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.14.1. a „nyelvészetből” szövegrész helyébe a „német nyelvből”,
32.14.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.15. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői pont, Szövegalkotási feladatok alpontjában
32.15.1. a „2–4 oldal (300–800 szó)” szövegrész helyébe a „300–800 szó”,
32.15.2. az „1–3 oldal (150–450 szó)” szövegrész helyébe a „150–450 szó”,

32.16. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.16.1. az „is és nyelvészetből” szövegrész helyébe az „és német nyelvből”,
32.16.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.17. ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, I. Szövegértés és köznapi szövegalkotás alpont, Köznapi 
szövegalkotási feladat pontjában a „½–1 oldal, azaz 75–150” szövegrész helyébe a „120–200”,

32.18. ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, II. Műértelmező szövegalkotás alpontjában a „2–4 oldal (azaz 
300–600 szó)” szövegrész helyébe a „300–600 szó”,

32.19. ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.19.1. az „és nyelvészetből” szövegrész helyébe az „és román nyelvből”,
32.19.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.20. ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői pont, Szövegalkotási feladatok alpontjában
32.20.1. a „2–4 oldal (300–800 szó)” szövegrész helyébe a „300–800 szó”,
32.20.2. az „1–3 oldal (150–450 szó)” szövegrész helyébe a „150–450 szó”,

32.21. ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.21.1. az „is és nyelvészetből” szövegrész helyébe az „és román nyelvből”,
32.21.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.22. ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői pont, Irodalmi altételsor alpontjában
32.22.1. az  „összeállító testület a  részletes vizsgakövetelmények” szövegrész helyébe az  „a részletes 

vizsgakövetelmények”,
32.22.2. a  „megközelítések témáinak lehetséges kombinációiból jelöl ki és hirdet meg legalább 

20 altételpárt” szövegrész helyébe a „témáiból kell összeállítani”,
32.23. SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 

Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, I. Szövegértés és köznapi szövegalkotás alpont, Köznapi 
szövegalkotási feladat alpontjában a „½–1 oldal, azaz 75–150” szövegrész helyébe a „120–200”,

32.24. SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, II. Műértelmező szövegalkotás alpontjában a „2–4 oldal (azaz 
300–600 szó)” szövegrész helyébe a „300–600 szó”,

32.25. SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.25.1. a „nyelvből” szövegrész helyébe a „szerb nyelvből”,
32.25.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.26. SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői pont, Szövegalkotási feladatok alpontjában
32.26.1. a „2–4 oldal (300–800 szó)” szövegrész helyébe a „300–800 szó”,
32.26.2. az „1–3 oldal (150–450 szó)” szövegrész helyébe a „150–450 szó”,
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32.27. SZERB NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.27.1. az „is és nyelvészetből” szövegrész helyébe az „és szerb nyelvből”,
32.27.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.28. SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, I. Szövegértés és köznapi szövegalkotás alpont, Köznapi 
szövegalkotási feladat pontjában a „½–1 oldal, azaz 75–150” szövegrész helyébe a „120–200”,

32.29. SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az  írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői pont, II. Műértelmező szövegalkotás alpontjában a „2–4 oldal (azaz 
300–600 szó)” szövegrész helyébe a „300–600 szó”,

32.30. SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.30.1. a „nyelvből” szövegrész helyébe a „szlovák nyelvből”,
32.30.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.31. SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői pont, Szövegalkotási feladatok alpontjában
32.31.1. a „2–4 oldal (300–800 szó)” szövegrész helyébe a „300–800 szó”,
32.31.2. az „1–3 oldal (150–450 szó)” szövegrész helyébe a „150–450 szó”,

32.32. SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, 
Szóbeli vizsga pontjában
32.32.1. az „is és nyelvészetből” szövegrész helyébe az „és szlovák nyelvből”,
32.32.2. a „vizsgáztatási időszakhoz” szövegrész helyébe az „évhez”,

32.33. BIBLIAISMERET – HIT GYÜLEKEZETE fejezet, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, Szóbeli 
vizsga pontjában az „az előző” szövegrész helyébe az „a május–júniusi”

szöveg lép.

 33. Hatályát veszti az R. Melléklet
33.1. TESTNEVELÉS fejezet II. A  VIZSGA LEÍRÁSA cím, EMELT SZINTŰ VIZSGA alcím, Gyakorlati vizsga pont, 

A  gyakorlati vizsgarész értékelése alpontjában a  „Minden testgyakorlati ágban minimálisan 10%-ot kell 
elérni.”,

33.2. EMBERISMERET ÉS ETIKA fejezet II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím, KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA alcím, A szóbeli feladatsor 
tartalmi jellemzői pont, 1. feladat alpontjában a  „(A vizsgázó a  többi témakörben szereplő fogalmi 
ismeretekről és érvelési módok alkalmazásának képességéről az eset feldolgozása közben adhat számot.)”

szövegrész.
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A nemzetgazdasági miniszter 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelete
a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet szabályozza az építménybe és az építkezéseken állandó jelleggel, tartós üzemeltetési céllal beépített 
felvonók és a  3.  mellékletben meghatározott, a  felvonókhoz alkalmazandó biztonsági berendezések biztonsági 
követelményeit és megfelelőségük tanúsításának rendjét.

 (2) E rendelet előírásai nem vonatkoznak:
a) olyan emelő-berendezésekre, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s-nál;
b) az építkezés kiszolgálására használandó felvonókra;
c) kötélpályákra, beleértve a függővasutakat;
d) kifejezetten katonai vagy rendészeti célokra tervezett és épített felvonókra;
e) olyan emelő berendezésekre, amelyekről munkát végeznek;
f ) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre;
g) művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelő berendezésekre;
h) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra;
i) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló 

felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenőrzését lehetővé tevő helyet is;
j) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a  fogaskerekű vasútra, a  siklóra, 

valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára;
k) mozgólépcsőkre és mozgójárdákra.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  akkreditálás: a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2.  cikk 10.  pontjában 
meghatározott akkreditálás;

2.  CE megfelelőségi jelölés: a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 
2. § 2. pontja szerinti fogalom;

3.  felvonó:  az a  berendezés, amelynek fülkéje a  vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb dőlésszögű pályán, 
merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, és a következők szállítására szolgál:
a) személyek,
b) személyek és teher vagy
c) kizárólag teher, feltéve, hogy a  fülkébe legalább egy személy be tud szállni, és a  vezérlőelemeket 

a fülkében lévő személy eléri;
 továbbá az  olyan, fülkével rendelkező berendezések, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de 

meghatározott állandó pályán mozognak;
4.  felvonó típusmintája: a felvonó típusának jellemző darabja, amelyet típusvizsgálatra átadnak vagy a tanúsító 

szervezetnek bemutatnak. Műszaki dokumentációja és műszaki adatai igazolják azt, hogy a  típusfelvonóval 
azonos felvonók, és annak engedélyezett típusvariációi – amelyekhez a  típusfelvonóéval azonos biztonsági 
berendezéseket alkalmaztak – megfelelnek az  1.  mellékletben megállapított alapvető biztonsági 
követelményeknek. Az  összes típusvariáció és a  típusfelvonó közötti megengedett eltéréseket (maximális 
és minimális értékekkel) a dokumentációban pontosan meg kell határozni, és meg kell adni az alkalmazott 
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biztonsági berendezések körét. A  típusfelvonó adataitól való megengedett eltéréseket számításokkal és 
konstrukciós tervekkel lehet igazolni;

  5.  felvonószerelő vállalkozás: az  a  természetes vagy jogi személy, aki vagy amely felelősséget vállal a  felvonó 
tervezéséért, gyártásáért, üzembe helyezéséért és forgalomba hozataláért;

  6.  forgalmazás: a Pftv. 2. § 5. pontja szerinti fogalom;
  7.  forgalmazó: a Pftv. 2. § 6. pontja szerinti fogalom;
  8.  forgalomba hozatal: a Pftv. 2. § 7. pontja szerinti fogalom;
  9.  forgalomból történő kivonás: a Pftv. 2. § 8. pontja szerinti fogalom;
10.  fülke: a felvonónak az a része, amely emelésnél vagy süllyesztésnél a személyt vagy a terhet tartja;
11.  gazdasági szereplő: a Pftv. 2. § 10. pontja szerinti fogalom;
12.  gyártó: a Pftv. 2. § 11. pontja szerinti fogalom;
13.  harmonizált szabvány: a Pftv. 2. § 12. pontja szerinti fogalom;
14.  honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány;
15.  importőr: a Pftv. 2. § 15. pontja szerinti fogalom;
16.  megfelelőségértékelés: a Pftv. 2. § 20. pontja szerinti fogalom;
17.  megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket – ideértve a  kalibrálást, vizsgálatot, 

tanúsítást és ellenőrzést is – végző szervezet;
18.  meghatalmazott képviselő: a Pftv. 2. § 22. pontja szerinti fogalom;
19.  műszaki leírás: a  felvonó vagy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés által teljesítendő műszaki 

követelményeket ismertető dokumentum;
20.  piacfelügyeleti hatóság: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott fogalom;
21.  tanúsító szervezet:  a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: MKEH) által – külön 

jogszabály előírásai szerint – a  felvonók és a  felvonó biztonsági berendezések megfelelőségének 
értékelésére, a  biztonsági berendezés gyártója vagy a  felvonószerelő vállalkozás minőségbiztosítási 
rendszerének tanúsítására és ellenőrzésére kijelölt, az  Európai Bizottságnak és a  tagállamoknak bejelentett 
szervezet;

22.  típusvizsgálati tanúsítvány:  a tanúsító szervezet állítja ki akkor, ha a  biztonsági berendezés típusmintája és 
a típusfelvonó megfelel az e rendeletben előírt biztonsági követelményeknek;

23.  uniós harmonizációs jogszabály: minden, a  termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló uniós 
jogszabály;

24.  visszahívás: felvonó esetében minden olyan intézkedés, amelynek célja a felvonó szétszerelése és biztonságos 
ártalmatlanítása, a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések esetében pedig a  felvonószerelő 
vállalkozások vagy a  felhasználók számára már hozzáférhetővé tett, felvonókhoz készült biztonsági 
berendezés visszavétele.

3. Alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak való megfelelés

3. § (1) Felvonó és a  biztonsági berendezés akkor hozható forgalomba, ha a  gyártó utasításainak és az  engedélyezett 
terveknek megfelelő szakszerű beépítést követően, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás 
mellett nem veszélyezteti személyek életét, testi épségét és a  vagyonbiztonságot, továbbá megfelel 
az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak.

 (2) Kiállításokon, vásárokon és bemutatókon olyan felvonó vagy biztonsági berendezés, amely nem felel meg 
az  e  rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek – és ezt jól látható módon, felirattal jelzik – 
kiállítható, de forgalomba nem hozható. A  bemutató alatt a  kiállítónak kell megfelelő biztonsági intézkedésekkel 
gondoskodnia az emberi élet, testi épség és egészség védelméről.

4. Műszaki dokumentáció

4. § (1) A biztonsági berendezés gyártójának részletes beépítési műszaki dokumentációt kell biztosítania a  felvonószerelő 
vállalkozás részére, amelynek a  tárolásra, szállításra, elhelyezésre, szerelésre, beszabályozásra vonatkozó minden 
információt tartalmaznia kell.

 (2) A  felvonószerelő vállalkozásnak részletes használati útmutatót kell biztosítania a  tulajdonos vagy az  üzemeltető 
részére a felvonó helyes üzemeltetése, karbantartása és biztonságos használata érdekében, feltüntetve a használati 
lehetőségek korlátozását is.
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5. Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények

5. § (1) A  rendelet hatálya alá tartozó felvonók meg kell, hogy feleljenek az  1.  mellékletben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 (2) A  rendelet hatálya alá tartozó felvonókhoz készült biztonsági berendezések meg kell, hogy feleljenek 
az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és lehetővé kell, 
hogy tegyék, hogy a felvonók, amelyekbe azokat beépítik, megfeleljenek az említett követelményeknek.

6. Építményekben és az építkezéseken állandó jelleggel üzemelő felvonók

6. § (1) Az  építményben vagy az  építkezésen folyó munkáért felelős személy és a  felvonószerelő vállalkozás köteles 
együttműködni a felvonó megfelelő működése és biztonságos használata érdekében.

 (2) A felvonóaknában csak a felvonó működéséhez és biztonságához tartozó berendezések, szerelvények és vezetékek 
lehetnek.

II. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

7. A felvonószerelő vállalkozások kötelezettségei

7. § (1) A  felvonók forgalomba hozatalakor a  felvonószerelő vállalkozások biztosítják, hogy a  felvonó tervezése, gyártása, 
üzembe helyezése és vizsgálata az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményekkel összhangban történt.

 (2) A  felvonószerelő vállalkozás elkészíti a  műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a  15.  §-ban említett 
vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat. Amennyiben az  eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a  felvonó 
megfelel az alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a felvonószerelő vállalkozás 
kiállítja az  EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítja, hogy azt a  felvonóhoz mellékeljék, és feltünteti a  terméken 
a CE megfelelőségi jelölést.

 (3) A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzi a  műszaki 
dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket.

 (4) Ha a felvonóval járó – az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető – kockázat (a továbbiakban: 
kockázat) mértéke miatt indokolt, a  felvonószerelő vállalkozások a  felhasználók egészségének védelme és 
biztonsága érdekében kivizsgálják a  panaszokat, nyilvántartást vezetnek a  panaszokról és a  nem megfelelő 
felvonókról.

 (5) A felvonószerelő vállalkozás biztosítja, hogy a felvonókon fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő 
típus-, tétel- vagy sorozatszám.

 (6) A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonón köteles feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett 
védjegyét és postai kapcsolattartási címét. Címként a felvonószerelő vállalkozás kapcsolattartási címét kell megadni. 
Az elérhetőséget a felhasználók és a piacfelügyeleti hatóság számára magyar nyelven kell feltüntetni.

 (7) A felvonószerelő vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a felvonóhoz mellékeljék az 1. melléklet 7.2. pontjában 
említett, a  felhasználók számára a  felhasználók által könnyen érthető nyelven készült használati utasítást. 
E használati utasításnak, és bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és világosnak kell lennie.

 (8) Ha a  felvonószerelő vállalkozásnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa 
forgalomba hozott felvonó nem felel meg e  rendeletnek, haladéktalanul meghozza a  szükséges intézkedéseket 
a felvonó megfelelőségének biztosítására.

 (9) Ha a  felvonó kockázatot jelent, a  felvonószerelő vállalkozás erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a  felvonót forgalomba hozták, részletes tájékoztatást adva elsősorban 
a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

 (10) A  felvonószerelő vállalkozás a  piacfelügyeleti hatóság kérésére átadja a  felvonó e  rendeletnek történő 
megfelelésének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt az  Európai Unió hivatalos nyelvén 
vagy magyar nyelven.

 (11) A  felvonó szerelő vállalkozások együttműködnek a  piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, 
melyeket az általuk forgalomba hozott felvonó jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoz a piacfelügyeleti 
hatóság.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 123. szám 13235

8. A gyártó kötelezettségei

8. § (1) Felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatalakor a  gyártó biztosítja, hogy azok tervezése és 
gyártása az 5. § (2) bekezdésével összhangban történt.

 (2) A  gyártó elkészíti a  szükséges műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a  15.  §-ban említett 
megfelelőségértékelési eljárást. Amennyiben az  eljárás során megállapítást nyer, hogy a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés megfelel az  alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, 
a  gyártó elkészíti az  EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítja, hogy azt a  felvonókhoz készült biztonsági 
berendezéshez mellékelje, és feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.

 (3) A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzi 
a műszaki dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket.

 (4) A  gyártó biztosítja a  sorozatgyártás e  rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások 
működését, és megfelelően figyelembe veszi a  termék tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint 
azon harmonizált szabványok vagy azokkal egyenértékű más műszaki előírások változásait, amelyek alapján 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségét megállapították. Ha a  felvonókhoz készült 
biztonsági alkatrésszel járó kockázat miatt szükséges, a  gyártó a  felhasználók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében elvégzi a forgalmazott biztonsági berendezés mintájának vizsgálatát, kivizsgálja a panaszokat, 
és nyilvántartást vezet a panaszokról és a nem megfelelő biztonsági berendezésekről, valamint azok visszahívásáról, 
és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat és a felvonószerelő vállalkozásokat minden ilyen intézkedésről.

 (5) A  gyártó biztosítja, hogy az  általa forgalomba hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen a  termék 
azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem fel legyen tüntetve, vagy ha 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés mérete vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, a szükséges információt 
17. § (1) bekezdésében említett címkén adja meg.

 (6) A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésen, vagy ha ez  nem lehetséges, a  17.  § (1)  bekezdésében 
említett címkén tünteti fel a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a postacímet, 
amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. Címként a  gyártó kapcsolattartási címét kell megadni. Az  elérhetőséget 
a felhasználók és a piacfelügyeleti hatóság számára magyar nyelven tünteti fel.

 (7) A  gyártó gondoskodik arról, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékelje az  1.  melléklet 
7.1. pontjában említett, a felhasználók által könnyen érthető nyelven készült használati utasítást. Az ilyen használati 
utasításnak, és bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

 (8) Ha a  gyártónak olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa forgalomba hozott, 
felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e  rendeletnek, azonnal meghozza a  biztonsági 
berendezés megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket és a  biztonsági berendezést 
kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, 
a  gyártó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezést forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi 
meghozott kiigazító intézkedésről.

 (9) A  gyártó a  piacfelügyeleti hatóság kérésére az  Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven átadja 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezés e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes 
nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt.

9. Meghatalmazott képviselők

9. § (1) A  gyártó vagy felvonószerelő vállalkozás írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhet ki. A  7.  § 
(1) bekezdésében vagy a 8. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a 7. § (2) bekezdésében és a 8. § 
(2)  bekezdésében említett műszaki dokumentáció elkészítésének kötelezettsége nem képezi a  meghatalmazott 
képviselő megbízatásának részét.

 (2) A  meghatalmazott képviselő a  gyártótól vagy a  felvonószerelő vállalkozástól kapott megbízásban meghatározott 
feladatokat látja el. A  meghatalmazásnak legalább az  alábbiak elvégzésére kell kiterjednie a  meghatalmazott 
képviselő részéről:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés vagy a felvonó forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi 

az  EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a  gyártó vagy a  felvonószerelő vállalkozás minőségi rendszerével 
kapcsolatos jóváhagyási döntéseket, valamint a  műszaki dokumentációt a  piacfelügyeleti hatóság számára 
történő bemutatás céljából;
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b) a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a  felvonó vagy a  felvonókhoz készült biztonsági 
berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c) a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködik a  megbízatása körébe tartozó, felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés vagy a  felvonó jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 
terén.

10. Az importőr kötelezettségei

10. § (1) Az importőr kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonsági berendezéseket hozhat forgalomba.
 (2) A felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles meggyőződni 

arról, hogy a  gyártó elvégezte a  14.  §-ban említett szükséges megfelelőségértékelési eljárást. Köteles 
megbizonyosodni arról, hogy a  gyártó elkészítette a  műszaki dokumentációt, a  felvonókhoz készült biztonsági 
berendezésen feltüntette a  CE megfelelőségi jelölést, és mellékelte hozzá az  EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
és szükséges dokumentumokat, továbbá arról is, hogy a  gyártó teljesítette a  8.  § (5) és (6)  bekezdésében 
meghatározott követelményeket.

 (3) Ha az  importőrnek olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés nem felel meg az 5. § (2) bekezdésének, a biztonsági berendezést nem hozhatja mindaddig 
forgalomba, amíg a jogszabályi előírásokat nem teljesítik. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés 
kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

 (4) Az  importőr megadja a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésen, vagy ha ez  nem lehetséges, a  felvonóhoz 
készült biztonsági berendezés csomagolásán vagy kísérő dokumentációján a  nevét, bejegyzett cégnevét vagy 
bejegyzett védjegyét és azt az  értesítési címet, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. Az  elérhetőséget magyar 
nyelven is fel kell tüntetni.

 (5) Az  importőr köteles gondoskodni arról, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékeljék 
az 1. melléklet 7.1. pontjában meghatározott használati utasítást.

 (6) Az  importőr köteles biztosítani, hogy amíg a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés a  felelősségi körébe 
tartozik, annak tárolása és szállítása ne veszélyeztesse az  5.  § (2)  bekezdésében meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését.

 (7) Ha a  felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel járó kockázat miatt szükséges, az  importőr a  felhasználók 
egészségének védelme és biztonsága érdekében köteles elvégezni a  forgalmazott biztonsági berendezések 
mintájának vizsgálatát, kivizsgálni a  panaszokat, és nyilvántartást vezetni a  panaszokról és a  nem megfelelő, 
felvonókhoz készült biztonsági berendezésekről, valamint a  felvonókhoz készült, biztonsági berendezések 
visszahívásairól, és folyamatosan tájékoztatja a  forgalmazókat és a  felvonószerelő vállalkozásokat minden ilyen 
intézkedésről.

 (8) Ha az  importőrnek olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa forgalomba 
hozott felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e  rendelet követelményeinek, az  importőr 
köteles haladéktalanul megtenni a  szükséges kiigazító intézkedéseket a  biztonsági berendezés megfelelőségének 
biztosítására, valamint a nem megfelelő biztonsági berendezést a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

 (9) Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, az  importőr köteles erről 
haladéktalanul tájékoztatni azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezést forgalmazza és köteles részletes tájékoztatást adni a megfelelés hiányáról és a meghozott 
kiigazító intézkedésről.

 (10) Az  importőr a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát követően 10 évig elérhetővé 
teszi a  piacfelügyeleti hatóság számára az  EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát, valamint a  jóváhagyási 
döntéseket, és biztosítja, hogy a  műszaki dokumentáció kérésre a  piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére 
bocsátható legyen.

 (11) Az  importőr a  piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles az  Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven 
átadni a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására, az  importőr köteles együttműködni az általa forgalomba 
hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezés jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedés 
során.
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11. A forgalmazók kötelezettségei

11. § (1) A  felvonókhoz készült biztonsági berendezés fogalmazásakor a  fogalmazók az  e  rendeletben előírt 
követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.

 (2) A  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalmazását megelőzően a  forgalmazó köteles ellenőrizni, 
hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel van-e tüntetve a  CE megfelelőségi jelölés, mellékelték-e 
hozzá az EU-megfelelőségi tanúsítványt, a szükséges dokumentumokat, valamint a használati utasítást az Európai 
Unió hivatalos nyelvén és magyar nyelven, továbbá, hogy a  gyártó és az  importőr megfelelt-e a  8.  § (5) és 
(6) bekezdésében, valamint a 10. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

 (3) Ha a biztonsági berendezés nem felel meg az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak, a forgalmazó nem forgalmazhatja 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezést mindaddig, amíg megfelelővé nem tette. Ha a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés kockázatot jelent, a  forgalmazó tájékoztatja erről a  gyártót vagy az  importőrt, valamint 
a piacfelügyeleti hatóságot.

 (4) A  forgalmazó köteles biztosítani, hogy amíg a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés a  felelősségi körébe 
tartozik, annak tárolása és szállítása ne veszélyeztesse az  5.  § (2)  bekezdésében meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését.

 (5) Ha a  forgalmazónak olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa forgalomba 
hozott felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e  rendelet követelményeinek, a  forgalmazó 
köteles haladéktalanul megtenni a  szükséges kiigazító intézkedéseket a  biztonsági berendezés megfelelőségének 
biztosítására, valamint a nem megfelelő biztonsági berendezést a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

 (6) Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a  forgalmazó köteles erről 
haladéktalanul tájékoztatni azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezést forgalmazza és köteles részletes tájékoztatást adni a megfelelés hiányáról és a meghozott 
kiigazító intézkedésről.

 (7) A  forgalmazó a  piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles az  Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven 
átadni a felvonó megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti 
hatóság felhívására a  forgalmazó köteles együttműködni az  általa forgalmazott biztonsági berendezés okozta 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedés során.

12. A gyártóra, importőrre és forgalmazókra vonatkozó közös szabályok

12. §  Amennyiben az  importőr vagy a  forgalmazó saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy felvonókhoz 
készült biztonsági berendezést, vagy olyan módon módosít egy már forgalomba hozott alkatrészt, ami befolyásolja 
az alkatrész e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és a gyártó előírt 
kötelezettségek terhelik.

13. A gazdasági szereplő adatszolgáltatása

13. § (1) A gazdasági szereplőnek a piacfelügyeleti hatóság kérésére meg kell adnia azon gazdasági szereplő nevét és címét, 
amely felvonókhoz készült biztonsági berendezést szállított részére; valamint azon gazdasági szereplő nevét és 
címét, amelynek felvonókhoz készült biztonsági berendezést szállított.

 (2) A  gazdasági szereplőnek az  első bekezdésben meghatározott adatokat, a  piacfelügyeleti hatóság felhívására, 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés hozzá történő szállítását, vagy az  általa történő szállítását követő  
10 évig meg kell adnia.

 (3) A  gazdasági szereplő tevékenységének megszűnése esetén átadja az  (1) és (2)  bekezdésben hivatkozott 
felvonóról, annak biztonsági berendezéséről szóló, általa kötelezően megőrzendő műszaki dokumentációt, 
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket a piacfelügyeleti hatóság részére.
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III. FEJEZET
A FELVONÓK ÉS A FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉGE

14. A felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások

14. §  A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezések esetén a következő megfelelőségértékelési eljárások közül 
választhat:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be kell nyújtani egy megfelelőségértékelő 

szervezetnek a  4.  melléklet I. részében meghatározott típusvizsgálat céljából, és a  típusmegfelelőséget 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések véletlenszerű ellenőrzésével kell biztosítani, a  9.  melléklet 
leírása szerint;

b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be kell nyújtani egy megfelelőségértékelő 
szervezetnek a  4.  melléklet I. részében meghatározott típusvizsgálat céljából, és a  6.  melléklet szerinti 
termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőséget is alkalmazni kell rá;

c) a 7. mellékletben meghatározott teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőségi eljárás.

15. § (1) A gyártónak felvonón a következő megfelelőségértékelési eljárások egyikét el kell végeztetnie:
a) ha a felvonókat olyan típusminta-felvonó alapján tervezték és gyártották, amelyen a 4. melléklet II. részében 

meghatározott EU-típusmegfelelőségi vizsgálatot elvégezték:
aa) a felvonók 5. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzése;
ab) a felvonók 10. mellékletben meghatározott termékminőség-biztosításon alapuló 

típusmegfelelősége;
ac) a felvonók 12. mellékletben meghatározott gyártásminőség-biztosításon alapuló 

típusmegfelelősége;
b) ha a  felvonókat egy, a  11.  melléklettel összhangban jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer keretében 

tervezték és gyártották:
ba) a felvonók 5. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzése;
bb) a felvonók 10. mellékletben meghatározott termékminőség-biztosításon alapuló 

típusmegfelelősége;
bc) a felvonók 12. mellékletben meghatározott gyártásminőség-biztosításon alapuló 

típusmegfelelősége;
c) a felvonók 8. mellékletben meghatározott egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelősége;
d) a felvonók 11.  mellékletben meghatározott teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és 

tervvizsgálata.
 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott esetekben, ahol a  felvonó tervezéséért és gyártásáért felelős 

személy nem azonos a felvonószerelő vállalkozással, minden olyan dokumentumot és információt a felvonószerelő 
vállalkozásrendelkezésére kell bocsátani, amely a  felvonó megfelelő és biztonságos üzembe helyezéséhez és 
vizsgálatához szükséges.

 (3) A  típusminta-felvonó és a  típusminta-felvonóból származó felvonóváltozatok közé tartozó felvonók közötti 
összes megengedett eltérést (maximum- és minimumértékekkel)  pontosan meg kell határozni a  műszaki 
dokumentációban.

 (4) Amennyiben az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való 
megfelelés tekintetében több berendezés hasonlósága kimutatatható, ezt számításokkal és/vagy tervrajzokkal kell 
alátámasztani.

15. EU-megfelelőségi nyilatkozat

16. § (1) A  felvonók és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeinek teljesülését a gyártó és a felvonószerelő vállalkozás EU-megfelelőségi nyilatkozattal igazolja.

 (2) Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a  2.  mellékletben meghatározottaknak és tartalmazza 
az 5–12. mellékletben meghatározott elemeket.

 (3) Amennyiben a felvonóra vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezésre több olyan jogszabály is vonatkozik, 
amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen megfelelőségi nyilatkozat egyben azt is jelenti, hogy az  adott 
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termék az  összes rá vonatkozó jogszabály előírásának megfelel. Ez  a  nyilatkozat tartalmazza az  érintett uniós jogi 
aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

 (4) Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a  gyártó felelősséget vállal a  felvonókhoz készült biztonsági 
berendezések e  rendeletnek való megfeleléséért, a  felvonószerelő vállalkozás pedig a  felvonó e  rendeletnek való 
megfeleléséért.

16. A CE megfelelőségi jelölés és más jelölések feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

17. § (1) CE megfelelőségi jelölést forgalomba hozatal előtt, jól láthatóan, olvashatóan és mechanikus módon el nem 
távolíthatóan minden felvonófülkében és minden, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel kell tüntetni, 
vagy a biztonsági berendezéshez elválaszthatatlanul odaerősített címkén kell elhelyezni.

 (2) A  felvonókon elhelyezett CE megfelelőségi jelölést bármely alábbi megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő, 
bejelentett szervezet azonosítószáma követi:
a) az 5. mellékletben említett átvételi ellenőrzés;
b) a 8. mellékletben említett egyedi termékellenőrzés;
c) a 10., a 11. vagy a 12. mellékletben említett minőségbiztosítás.

 (3) A  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseken elhelyezett CE megfelelőségi jelölést a  bármely, alábbi 
megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő, bejelentett szervezet azonosítószáma követi:
a) a 6. mellékletben említett termékminőség-biztosítás;
b) a 7. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás;
c) a 9. mellékletben említett típusmegfelelőség.

 (4) A  bejelentett szervezet azonosítószámát vagy maga a  szervezet, vagy utasításai alapján a  gyártó, annak 
meghatalmazott képviselője vagy a  felvonószerelő vállalkozás, vagy annak meghatalmazott képviselője tünteti 
fel. A  CE megfelelőségi jelölést és a  bejelentett szervezet azonosítószámát kockázatokat vagy felhasználást jelölő 
bármilyen egyéb jelölés követheti.

 (5) A  felvonón és a  biztonsági berendezésen nem helyezhető el a  megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés. 
Minden egyéb feliratot és jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az a megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát 
ne akadályozza.

IV. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

17. Bejelentés és a bejelentő hatóság

18. § (1) A  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: bejelentő hatóság) jelenti be az  Európai 
Bizottságnak (a  továbbiakban: Bizottság) a  bejelentett szervezeteket, a  felvonókkal kapcsolatos 
megfelelőségértékelési eljárások lefolytatására feljogosított szervezetekként.

 (2) A kijelölés az e rendelet egyes mellékletei szerinti tevékenység megjelölésével adható.
 (3) A  kijelölő hatóság bejelenti aBizottságnak és az  EGT-államoknak az  (1)  bekezdés szerinti eljárások lefolytatására 

kijelölt szervezeteket.

18. A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények

19. § (1) A  megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja 
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

 (2) A  megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a  számára a  4–12.  mellékletben előírt valamennyi 
olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket 
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

 (3) A megfelelőségértékelő szervezetnek – mindig és minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint a felvonók 
és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések minden olyan fajtája vagy kategóriája tekintetében, amelyre 
bejelentették – rendelkeznie kell a következőkkel:
a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;



13240 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 123. szám 

b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a  megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások 
átláthatóságát és reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett 
szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja 
venni a  vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az  tevékenykedik, a  vállalkozás szerkezetét, az  adott 
gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

 (4) A  megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a  megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos 
műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges 
felszereléssel vagy létesítménnyel.

 (5) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:
a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az  összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, 

amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;
b) megfelelő ismeretek az  általuk végzett értékelések követelményeiről és megfelelő hatáskör az  ilyen 

értékelések elvégzésére;
c) az 1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények, az  alkalmazott 

harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges 
alkalmasság.

 (6) A  megfelelőségértékelő szervezet (ideértve annak felső szintű vezetését és a  megfelelőségértékelést végző 
személyzetét) pártatlanságát biztosítani kell. A  megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és 
a  megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az  elvégzett értékelések számától 
vagy azok eredményétől.

 (7) A megfelelőségértékelő szervezeteknek felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie.

19. Bejelentés iránti kérelem

20. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a bejelentő hatósághoz.
 (2) A  bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezések 

megfelelőségértékelési eljárásainak leírását, amelyek tekintetében a  szervezet szakmailag alkalmasnak 
tekinti magát, továbbá – amennyiben ilyen kiállításra került – a  Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiállított 
akkreditálási tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a  megfelelőségértékelő szervezet megfelel a  19.  §-ban rögzített 
követelményeknek, vagy nyilatkozatot ilyen tanúsítvány rendelkezésre állásáról.

 (3) Amennyiben az érintett megfelelőségértékelő szervezet nem tud akkreditálási tanúsítványt benyújtani, a bejelentő 
hatóságnak benyújtja a  19.  §-ban rögzített követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez 
és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi azt igazoló dokumentumot, vagy nyilatkozik az  akkreditálási 
tanúsítvány rendelkezésre állásáról, melyet a hatóság a Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól beszerez.

20. Bejelentési eljárás

21. § (1) A  bejelentő hatóság csak a  19.  §-ban rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezetet 
jelenthet be a Bizottságnak.

 (2) A  bejelentő hatóság a  Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesíti 
a Bizottságot és a többi tagállamot.

 (3) A  bejelentés tartalmazza a  megfelelőségértékelési tevékenységekre, a  megfelelőségértékelési eljárásra vagy 
eljárásokra és az  érintett felvonókra vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó részletes 
információkat, valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.

 (4) Amennyiben a  bejelentés nem a  20.  § (2)  bekezdésében említett akkreditálási tanúsítványon alapul, a  bejelentő 
hatóság benyújtja a  Bizottságnak és a  többi tagállamnak a  megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló 
dokumentumokat, valamint gondoskodik azokról a  megfelelő intézkedésekről, amelyek biztosítják a  szervezet 
rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 19. §-ban megállapított követelményeknek.

 (5) Az  érintett szervezet csak akkor láthatja el a  bejelentett szervezeti tevékenységet, ha a  Bizottság vagy a  többi 
tagállam – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás hiányában 
a bejelentést követő két hónapon belül – nem emelt kifogást.
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 (6) E rendelet alkalmazásában csak az (5) bekezdés szerinti szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.
 (7) A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely későbbi releváns változásáról.

21. Változások a bejelentett adatokban, tényekben, körülményekben

22. §  Amennyiben a  bejelentő hatóság megállapítja, hogy a  bejelentett szervezet már nem teljesíti a  19.  §-ban 
meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a  bejelentő hatóság 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

22. A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

23. § (1) A bejelentett szervezet a 14. §-ban és a 15. §-ban előírt megfelelőségértékelési eljárások szabályaival összhangban 
végzi el a megfelelőségértékelést.

 (2) A megfelelőségértékelést az arányosság elvének megfelelően, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek 
elkerülésével végzik el. A  megfelelőségértékelő szervezetek a  vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben 
az  tevékenykedik, a  vállalkozás szerkezetét, a  felvonók és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések 
technológiai összetettségének fokát és a  gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét kellő mértékben 
figyelembe véve végzik tevékenységüket. Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartania a  felvonók és 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezések e rendeletnek való megfeleléséhez szükséges szigorúság mértékét 
és a védelem szintjét.

 (3) Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a felvonószerelő vállalkozás vagy a gyártó nem teljesítette 
az  e  rendeletben vagy a  rá vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeket vagy más műszaki előírásokat, akkor felszólítja a  felvonószerelő vállalkozást vagy 
a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki tanúsítványt.

 (4) A  bejelentett szervezet a  megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumokat – így különösen 
a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvet, tanúsítványt – 10 évig köteles megőrizni.

23. Panasz benyújtása a bejelentett szervezetek döntésével szemben

24. § (1) A bejelentett szervezet a panaszok és vitás kérdések kezelésére megfelelő eljárásrenddel kell, hogy rendelkezzen.
 (2) Az  érintettek panaszt nyújthatnak be a  bejelentett szervezetek döntése ellen. A  panaszt annál a  bejelentett 

szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett 
szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a  panaszost. A  gazdasági szereplők 
panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a  nyilvántartott szervezet köteles 10 évig megőrizni és 
a kijelölő szervezet által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

24. A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

25. § (1) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:
a) a tanúsítványok vagy a  jóváhagyási döntések bárminemű elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről 

vagy visszavonásáról;
b) bármely olyan körülményről, amely érintheti a bejelentés hatályát vagy feltételeit;
c) a piacfelügyeleti hatóságtól a  megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett 

valamennyi tájékoztatási felkérésről;
d) kérésre a  bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységekről, valamint minden más 

elvégzett tevékenységről, többek között a  több tagállamra kiterjedő tevékenységekről és a  tevékenységek 
alvállalkozásba adásáról.

 (2) A  bejelentett szervezetek tájékoztatják az  e  rendelet szerint bejelentett, azonos típusú felvonókra és felvonókhoz 
készült biztonsági berendezésekre vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző más 
szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.
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V. FEJEZET
AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ FELVONÓK ÉS FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK 
PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE ÉS A VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

25. A kockázatot jelentő felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezések kezelésére 
vonatkozó eljárások

26. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az e rendeletben meghatározott követelmények betartását.
 (2) Ha a  piacfelügyeleti hatóság a  rendelkezésére álló adatok alapján feltételezi, hogy a  felvonó vagy felvonókhoz 

készült biztonsági berendezés veszélyeztetheti az  emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak 
biztonságát, piacfelügyeleti eljárást folytat le.

 (3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.
 (4) Amennyiben a  piacfelügyeleti eljárás során a  piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a  felvonó nem felel meg 

az  e  rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítja a  felvonószerelő vállalkozást 
valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére.

 (5) Amennyiben a  piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel 
meg az ebben a rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági 
szereplőt valamennyi szükséges, megfelelő kiigazító intézkedés megtételére.

 (6) A  gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról a  felvonó vagy 
felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

 (7) Amennyiben a  felvonószerelő vállalkozás nem hozza meg a  megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül, 
a  piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz az  érintett felvonó forgalomba 
hozatalának vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.

 (8) Amennyiben az  érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a  megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon 
belül, a  piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a  forgalmazott, felvonókhoz 
készült biztonsági berendezés forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, vagy annak forgalomból történő 
kivonására vagy visszahívására.

 (9) A  piacfelügyeleti hatóság értesíti a  Bizottságot és a  többi tagállamot a  vizsgálata eredményeiről és azokról 
az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.

 (10) A  (9)  bekezdés szerinti értesítésében a  piacfelügyeleti hatóság megadja az  összes rendelkezésre álló adatot, 
különösen a  nem megfelelő felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges 
adatokat, a  készülék származási helyét, a  megfelelés állítólagos hiányának és a  felmerülő kockázatnak a  jellegét, 
a  meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az  érintett gazdasági szereplők által felhozott 
szempontokat. A piacfelügyeleti hatóság jelzi továbbá, ha a megfelelés hiánya a következők miatt következett be:
a) a felvonó vagy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e  rendelet alapvető 

egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok hiányosak.

26. Védintézkedési eljárás

27. § (1) Ha a 26. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően a piacfelügyeleti hatóság valamelyik 
intézkedésével szemben emelt kifogás alapján a  Bizottság úgy ítéli meg, hogy a  nemzeti intézkedés ellentétes 
az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

 (2) Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésre vonatkozó nemzeti intézkedés a  Bizottság döntése 
alapján indokolt, akkor a  piacfelügyeleti hatóság meghozza a  szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő, felvonókhoz készült biztonsági berendezést kivonja a forgalomból.

 (3) A  piacfelügyeleti hatóság a  (2)  bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja 
a Bizottságot.

 (4) Amennyiben a  26.  § (7) és (8)  bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés a  Bizottság döntése 
alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.
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27. A megfelelő felvonó és felvonókhoz készült, kockázatot jelentő biztonsági berendezések

28. § (1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a 26. § (2)–(5) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, 
hogy bár a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel ennek a  rendeletnek, azonban mégis kockázatot 
jelent a  személyek egészségére vagy biztonságára vagy a  tulajdon biztonságára, akkor felszólítja az  érintett 
gazdasági szereplőt a  megfelelő intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy az  érintett, 
felvonókhoz készült biztonsági berendezés a  forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, és hogy egy általa 
meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül kivonja a forgalomból.

 (2) A  gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az  általa forgalomba 
hozott vagy forgalmazott, szóban forgó felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

 (3) A piacfelügyeleti hatóság az (1)–(2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot 
és a  többi tagállamot. A  tájékoztatásban meg kell adni az  összes rendelkezésre álló adatot, különösen az  érintett 
felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, a készülék származási 
helyét és értékesítési láncát, a  felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát.

28. Az alaki megfelelés hiánya

29. § (1) A 26. §-ban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a piacfelügyeleti hatóság felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, 
hogy szüntesse meg a megfelelés következők szerinti hiányát:
a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy e rendelet 17. §-át megsértve tüntették fel;
b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel;
c) a bejelentett szervezet azonosítószámát a 17. §-t megsértve helyezték el, vagy nem tüntették, holott a 17. § 

előírja;
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;
f ) a 4. melléklet I. és II. részében, valamint a 7., a 8. és a 11. mellékletben említett műszaki dokumentáció nem áll 

rendelkezésre vagy hiányos;
g) a felvonószerelő vállalkozás, a  gyártó vagy az  importőr nevét, bejegyzett cégnevét vagy bejegyzett 

védjegyét, és székhelyét vagy telephelyét, értesítési címét nem tüntették fel a 7. § (6) bekezdésének, a 8. § 
(6) bekezdésének vagy a 10. § (3) bekezdésének megfelelően;

h) a felvonó vagy a  felvonóhoz készült biztonsági berendezés azonosítását lehetővé tévő információt nem 
tüntették fel a 7. § (5) bekezdésének vagy a 8. § (5) bekezdésének megfelelően;

i) a felvonóhoz vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezéshez nem mellékelték a 7. § (7) bekezdésében 
vagy a  8.  § (7)  bekezdésében említett dokumentumokat, vagy e  dokumentumok nem felelnek meg 
az alkalmazandó követelményeknek.

 (2) Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság
a) a felvonó esetében

aa) a használatot korlátozza,
ab) a forgalmazást tiltja,
ac) visszahívja a felvonót,

b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés esetében
ba) a forgalmazást korlátozza,
bb) a forgalmazást megtiltja,
bc) visszahívja a biztonsági berendezést,
bd) kivonja a biztonsági berendezést a forgalomból.

 (3) A  piacfelügyeleti hatóság a  (2)  bekezdés szerinti intézkedések elrendelésénél figyelembe veszi az  eset összes 
körülményét, különösen a  nem megfelelőség súlyosságát, a  vagyonbiztonság fenyegetettségét, valamint 
a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit.
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. §  E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

31. § (1) E rendeletet azokra a felvonóhoz készült biztonsági berendezésekre kell alkalmazni, amelyek forgalomba hozatalára 
e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

 (2) Az  e  rendeletben foglalt műszaki követelményekre tekintet nélkül forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők 
azok a  felvonók, amelyekre vonatkozóan a  megfelelőségértékelési eljárást e  rendelet hatálybalépése előtt 
megkezdték.

 (3) E  rendelet nem érinti a  hatálybalépése előtt a  bejelentett szervezetek által kibocsátott tanúsítványok időbeli 
hatályát.

32. §  E  rendelet a  felvonókra és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

33. §  Hatályát veszti a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) 
FVM–GM együttes rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények

 1.  Általános alapelvek
1.1.  Az  alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összefüggő kötelezettségek csak abban 

az  esetben állnak fenn, ha az  adott felvonónak vagy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésnek 
a  felvonószerelő vállalkozás vagy a  gyártó által tervezett rendeltetésszerű használata esetén fennáll 
az említett követelmények által érintett kockázat.

1.2.  Az  e  rendeletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények kényszerítő erővel 
bírnak. A műszaki ismeretek adott fejlettségi fokán azonban a meghatározott célkitűzések teljes mértékben 
nem teljesíthetők. Ilyen esetekben a felvonót vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezést oly módon 
kell tervezni és megépíteni, hogy a lehető legnagyobb mértékben megközelítse az említett célkitűzéseket.

1.3.  A  gyártó és a  felvonószerelő vállalkozás köteles kockázatfelmérést végezni és azonosítani a  termékük 
vonatkozásában felmerülő valamennyi kockázatot; a  tervezést és a  beépítést a  kockázatfelmérés 
figyelembevételével kell végezni.

 2.  Általános előírások
2.1.  Figyelembe kell venni a  gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 1. melléklet 1.1.2. pontjában előírt alapvető biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeket. Ezeket minden esetben a felvonókra vonatkozóan is alkalmazni kell.

2.2.  A  fülkét úgy kell tervezni és kialakítani, hogy az  a  felvonószerelő vállalkozás által megállapított maximális 
utasszámnak és névleges teherbírásnak megfelelő méretű és teherbírású legyen. Személyszállításra tervezett 
felvonók esetében, amennyiben azt méretei lehetővé teszik, a  fülkét szerkezetileg oly módon kell tervezni 
és kialakítani, hogy ne akadályozza a  fogyatékossággal élő személyeket a  be- és kijutásban és a  felvonó 
használatában, valamint, hogy lehetséges legyen a  fogyatékossággal élők számára használatot könnyítő, 
megfelelő átalakítás.

2.3.  A fülke felfüggesztő és alátámasztó szerkezeteit, azok tartozékait és csatlakozásait úgy kell megválasztani és 
megtervezni, hogy biztosítsák az általános biztonság megfelelő szintjét, és minimálisra csökkentsék a  fülke 
lezuhanásának kockázatát, figyelembe véve a  használat feltételeit, az  alkalmazott anyagokat és a  gyártási 
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körülményeket. Amennyiben a  fülke felfüggesztése kötelekkel vagy láncokkal történik, legalább két, 
egymástól független kötelet vagy láncot kell használni, mindegyiket a saját rögzítő rendszerével. E köteleken 
és láncokon nem lehet összekapcsolódás vagy toldás, kivéve, ahol ez a rögzítés vagy hurok képzése céljából 
szükséges.

2.4.  A terhelés ellenőrzése
2.4.1.  A felvonókat úgy kell megtervezni, gyártani és beszerelni, hogy megakadályozzák a normál indítást, 

ha a névleges terhelést túllépik.
2.4.2.  A  felvonókat sebességhatárolóval kell felszerelni. E  követelmény nem vonatkozik azokra 

a felvonókra, amelyeknél a meghajtórendszer kialakítása megakadályozza a sebességtúllépést.
2.4.3.  A gyors felvonókra sebességellenőrző és sebességkorlátozó berendezést kell szerelni.
2.4.4.  A  hajtótárcsás felvonókat úgy kell megtervezni, hogy biztosítsák a  tárcsán lévő függesztőkötelek 

stabilitását.
2.5.  Felvonógép

2.5.1.  Minden személyszállító felvonónak saját felvonógépe kell, hogy legyen. E  követelmény nem 
vonatkozik azokra a felvonókra, amelyeknél az ellensúlyokat egy második fülke helyettesíti.

2.5.2.  A  felvonószerelő vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy a  felvonógép és az  ahhoz tartozó 
berendezések kizárólag karbantartás és szükséghelyzet esetén legyenek megközelíthetőek.

2.6.  Kezelőelemek
2.6.1.  A kíséret nélküli, fogyatékossággal élő személyek használatára szánt felvonók kezelőelemeit ennek 

megfelelően kell megtervezni és elhelyezni.
2.6.2.  A kezelőelemek funkcióját világosan jelezni kell.
2.6.3.  Csoportba tartozó felvonók hívásáramkörei megoszthatók vagy összekapcsolhatók.
2.6.4.  Az elektromos berendezéseket úgy kell beszerelni és csatlakoztatni, hogy:

a) a felvonóhoz közvetlenül nem kapcsolódó áramkörökkel ne lehessen összetéveszteni;
b) az áramellátást terhelés alatt lehessen kapcsolni;
c) a felvonó mozgása különálló elektromos biztonsági áramkörön lévő elektromos 

biztonsági berendezéstől függjön;
d) az elektromos berendezés meghibásodása ne eredményezzen veszélyhelyzetet.

 3.  A felvonófülkén kívüli személyeket veszélyeztető kockázatok
3.1.  A  felvonót úgy kell megtervezni és beépíteni, hogy a  fülke mozgásához szükséges térhez ne lehessen 

hozzáférni, kivéve a  karbantartást és a  szükséghelyzetet. A  felvonó üzemszerű működését meg kell 
akadályozni, ha az előbb említett térbe bárki belép.

3.2.  A  felvonót úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a  fülke véghelyzeteiben megakadályozza 
az összenyomódás veszélyét. Ez a véghelyzetek mögötti szabad tér vagy védett tér kialakításával érhető el. 
Különleges esetekben, ahol ez  a  megoldás nem kivitelezhető, különösen meglévő épületek esetében, más 
módon is biztosítható e kockázat elkerülése a műszaki biztonsági hatóság engedélyével.

3.3.  A  fülke be- és kilépőszintjét a  tervezett használati körülményeknek megfelelő mechanikus ellenállással 
rendelkező aknaajtókkal kell felszerelni.

3.4.  A normál üzemelés mellett reteszelő berendezésnek kell megakadályoznia:
a) a fülke induló mozgását, szándékos vagy nem szándékos indítás esetén egyaránt, kivéve, hacsak 

minden aknaajtó be és le nem záródott;
b) az aknaajtó kinyílását, amikor a fülke még mozgásban van, és ha még nem érte el az előírt szintet.

3.5.  Meghatározott zónákban megengedett a  nyitott ajtó melletti szintbeállító mozgás, ha a  szintbeállító 
sebesség korlátozva van.

 4.  A felvonófülkében tartózkodó személyeket veszélyeztető kockázatok
4.1.  A felvonófülkéket, a szellőzőnyílások kivételével tömör falakkal, padlóval és tetővel, valamint tömör ajtókkal 

kell körülzárni. Az  ajtókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a  3.3.  pontban említett szintbeálló 
mozgások kivételével, a fülke csak csukott ajtók mellett jöhessen mozgásba, és megálljon, ha az ajtók nyitva 
vannak.

4.2.  A fülkeajtóknak csukva és reteszelve kell maradniuk, ha a felvonó két szint között megáll, és a fülke és az akna 
között fennáll a leesés veszélye vagy ha nincs akna.

4.3.  A  felvonónak rendelkeznie kell olyan készülékekkel, amelyek áramkimaradás vagy a  berendezések 
meghibásodása esetén megakadályozzák a  felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását. 
A  felvonófülke lezuhanását megakadályozó készülék független a  felvonófülke felfüggesztésére szolgáló 
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berendezéstől. E  készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a  felvonószerelő vállalkozás által tervezett 
névleges terhelés és maximális sebesség mellett megállítsa a  felvonófülkét. A  készülék által előidézett 
bármilyen megállás vagy lassítás, a  terhelési feltételektől függetlenül nem okozhat sérülést az  utasok 
számára.

4.4.  Az akna alja és a felvonófülke padlója közé ütközőket kell szerelni. Ebben az esetben a 3.2. pontban említett 
szabad teret a  teljesen összenyomott ütközők mellett kell mérni. E  követelmény nem vonatkozik azokra 
a  felvonókra, amelyekben a  felvonófülke a  meghajtórendszer kialakítása folytán nem tud a  3.2.  pontban 
említett szabad térbe hatolni.

4.5.  A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ne lehessen mozgásba hozni azokat, ha a 4.3. pontban 
előírt készülék nincs működőképes állapotban.

 5.  Védekezés egyéb veszélyek ellen
5.1.  A gépi mozgatású aknaajtókat és a  fülkeajtókat vagy mindkét ajtót olyan készülékkel kell felszerelni, amely 

annak mozgása közben megakadályozza az összenyomódás veszélyét.
5.2.  A  tűzvédelmi szerepet betöltő aknaajtóknak – üveges részeikkel együtt – rendelkezniük kell az  előírt 

tűzállósági határértékkel (lángáttörési, hőátbocsátási, hősugárzási tulajdonság).
5.3. Az ellensúlyokat úgy kell beépíteni, hogy ne legyen lehetséges annak a fülkével való ütközése vagy a fülkére 

való rázuhanása.
5.4.  A  felvonókat olyan eszközökkel kell felszerelni, amelyek lehetővé teszik a  fülkében rekedt utasok 

kiszabadítását és kimenekítését.
5.5.  A  felvonófülkéket olyan kétirányú kommunikációs eszközzel kell felszerelni, amely lehetővé teszi 

a mentőszolgálattal való állandó kapcsolattartást.
5.6.  A  felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ha a  felvonógép hőmérséklete meghaladja 

a  felvonószerelő vállalkozás által megállapított maximális értéket, a  folyamatban lévő menetet még 
befejezze, de új menetparancsot már ne fogadjon el.

5.7.  A felvonófülkéket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az utasok számára még hosszabb leállás esetén is 
megfelelő szellőzést biztosítson.

5.8.  Használat során és nyitott ajtó esetén a felvonófülkét megfelelően ki kell világítani; ezen kívül vészvilágítással 
is el kell látni.

5.9.  Az  5.5.  pontban említett kommunikációs eszközt és az  5.8.  pontban említett vészvilágítást úgy kell 
megtervezni és beszerelni, hogy még a  szokásos áramellátás nélkül is működjön. Működési időtartamuk 
olyan hosszú legyen, hogy a mentés normális lebonyolítását lehetővé tegye.

5.10.  A  felvonók tűz esetén is használható vezérlő áramköreit úgy kell megtervezni és kiépíteni, hogy 
megakadályozzák a  felvonók bizonyos szinteken történő megállását, és lehetővé tegyék a  felvonónak 
a mentőcsoport általi elsődleges irányítását.

 6.  Megjelölés
6.1.  A  gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendeletben előírt alapvető 

adatok feltűntetésén túlmenően, minden fülkében, jól látható módon el kell helyezni egy táblát, amelyen 
világosan feltüntetik a névleges terhelést kilogrammban és a szállítható utasok maximális számát.

6.2.  Ha a  felvonót úgy tervezték, hogy a  felvonófülkében rekedt utasok számára a  menekülés külső segítség 
nélkül is lehetséges, az  erre vonatkozó utasításokat világosan és jól látható módon fel kell tüntetni 
a felvonófülkében.

 7.  Használati utasítás
7.1.  A 3. mellékletben említett, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekhez dokumentációt kell mellékelni, 

hogy eredményesen és veszély nélkül lehessen végrehajtani következőket:
a) összeszerelés;
b) bekötés;
c) beállítás;
d) karbantartás.

7.2.  Minden felvonóhoz dokumentációt kell mellékelni. A  használati utasításnak legalább a  következő 
dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a normál használathoz szükséges és az  5.4.  pontban említett karbantartásra, felülvizsgálatra, 

javításra, időszakos ellenőrzésre és a  mentési műveletek lebonyolítására vonatkozó terveket és 
rajzokat tartalmazó használati utasítás;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 123. szám 13247

b) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 21.  § 
(6) bekezdésében meghatározott tartalmú gépkönyvet.

7.3.  A gépkönyvet és a használati utasítást azon országok nyelvén kell mellékelni, ahol a felvonót használni fogják, 
és mellékelni kell a gyártó vagy szerelővállalkozás eredeti nyelvű utasítását is. A  fordítást a gyártónak vagy 
annak a személynek kell biztosítania, aki a felvonót vagy a biztonsági berendezést az érintett nyelvterületen 
forgalomba hozza.

7.4.  A felvonót kísérő ismertetők, iratok, utasítások a biztonsági szempontokat tekintve nem mondhatnak ellent 
a gyártó által biztosított használati utasításnak.

2. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

I.   A felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalma
 1.  A megfelelőségi nyilatkozatot az 1. melléklet 7. pontjában előírt nyelveken kell elkészíteni.
 2.  A  felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatnak az  alábbi 

információkat kell tartalmaznia:
a) a gyártó cégneve és címe;
b) a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;
c) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés leírása, típus- vagy sorozatjegyei és esetleges sorozatszáma; 

a leírás képet is tartalmazhat, amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához erre 
szükség van;

d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés biztonsági funkciója, ha ez a leírásból nem egyértelmű;
e) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási éve;
f ) minden vonatkozó rendelkezés, amelynek a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel;
g) nyilatkozat arról, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel valamennyi vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabálynak;
h) az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás;
i) a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseknek a  4.  melléklet I. részében és a  6.  mellékletben 

meghatározott EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma és 
a bejelentett szervezet által kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra történő hivatkozás;

j) a felvonókhoz készült biztonsági berendezések 9. mellékletben meghatározott, megfelelőségi eljárását végző 
bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

k) a gyártó által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a  6–7.  mellékletben meghatározott 
megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási 
száma;

l) a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat aláírására meghatalmazott személy 
neve és beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;
n) aláírás.

II.   A felvonók EU-megfelelőségi nyilatkozatának tartalma
 1.  A  felvonókra vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatot az  1.  melléklet 7.2.  pontjában említett használati utasítás 

nyelvén kell elkészíteni, és a nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) a felvonószerelő vállalkozás cégneve és címe;
b) a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;
c) a felvonó megnevezése, típus- vagy sorozatjegyei, sorozatszáma és a cím, ahol a felvonót beszerelték;
d) a felvonó beszerelési éve;
e) minden vonatkozó rendelkezés, amelyeknek a felvonó megfelel;
f ) nyilatkozat arról, hogy a felvonó megfelel valamennyi vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak;
g) az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás;
h) a felvonóknak a 4. melléklet II. részében meghatározott EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, 

címe és azonosítási száma és a  bejelentett szervezet által kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra való 
hivatkozás;
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i) a felvonók 8. mellékletben meghatározott egyedi termékellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe 
és azonosítási száma;

j) a felvonók 5.  mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és 
azonosítási száma;

k) a felvonószerelő vállalkozás által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a  10., a  11. vagy 
a  12.  mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett 
szervezet neve, címe és azonosítási száma;

l) a felvonószerelő vállalkozás vagy meghatalmazott képviselője nevében a  nyilatkozat aláírására 
meghatalmazott személy neve és beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;
n) aláírás.

3. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

A felvonókhoz készült biztonsági berendezések jegyzéke

 1.  Az aknaajtók reteszelésére szolgáló készülékek.
 2.  Az  1.  melléklet 4.3.  pontjában említett, a  lezuhanást megakadályozó készülékek, amelyek megakadályozzák 

a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását.
 3.  Sebességhatároló készülékek.
 4.  Energiatároló ütközők:

a) nem lineáris ütközők;
b) ütközők visszafutás-csillapítással.

 5.  Energiafelemésztő ütközők.
 6.  Hidraulikus üzemű felvonók biztonsági berendezései a  lezuhanás megakadályozására, csőtöréskor záró szelep, 

fojtó-visszacsapó szelep.
 7.  Elektronikus elemeket tartalmazó, biztonsági áramkörként alkalmazott elektromos biztonsági készülékek.

4. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók és felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-típusvizsgálata
(B. modul)

I.   A felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-típusvizsgálata
 1.  A  típusvizsgálat a  megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a  bejelentett szervezet megvizsgálja 

a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezését, és megbizonyosodik arról és hitelesíti azt, 
hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezése eleget tesz az  1.  melléklet alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, és a  felvonóba megfelelően beépítve lehetővé teszi, hogy 
a felvonó eleget tegyen e követelményeinek.

 2.  A  típusvizsgálat iránti kérelmet a  gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania az  általa 
választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is, 

valamint a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási helye;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció;
d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusmintája vagy annak a  helynek az  adatai, ahol 

az  megvizsgálható. A  bejelentett szervezet további mintadarabokat is kérhet, ha ez  a  vizsgálati program 
végrehajtásához szükséges;

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó 
bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia – ideértve minden egyéb kapcsolódó 
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műszaki előírást –, különösen akkor, ha a  vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben 
alkalmazták. Az  alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a  gyártó megfelelő 
laboratóriumában vagy a  gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az  egyéb 
kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

 3.  A  műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrész eleget tesz-e az 1. pontban említett feltételeknek, és tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő elemzését 
és értékelését. A  műszaki dokumentáció meghatározza az  alkalmazandó követelményeket, és – az  értékelés 
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés tervét, gyártását és 
működését. A műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés általános leírása, beleértve az  alkalmazhatósági határokat 

(különösen a sebesség, a terhelés és a villamos feszültség lehetséges határait) és körülményeket (különösen 
a robbanásveszélyes környezetet és az időjárásnak való kitettséget);

b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés működésének 

megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat 
nem alkalmazzák, azoknak a  megoldásoknak a  leírása, amelyeket annak érdekében alkalmaztak, hogy 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezés teljesítse az 1. pontban említett feltételeket, ideértve az egyéb 
vonatkozó műszaki előírások listáját is. A  csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében 
a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
f ) a vizsgálati jelentések;
g) a felvonókhoz készült biztonsági berendezések használati utasításának egy példánya;
h) a gyártási fázisban hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a  felvonókhoz készült, sorozatgyártott 

biztonsági berendezések megegyeznek a vizsgált, felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel.
 4.  A bejelentett szervezet:

a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából 
megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot;

b) megállapodik a kérelmezővel az ellenőrzések és a vizsgálatok elvégzésének helyszínéről;
c) ellenőrzi, hogy a  mintadarabokat a  műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja 

a  vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, 
továbbá azokat az  elemeket, amelyeket az  egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban terveztek 
meg;

d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol 
a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, azokat megfelelően 
alkalmazta-e;

e) elvégzi a  megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem 
a  vonatkozó harmonizált szabványok előírásait alkalmazták, az  egyéb vonatkozó műszaki előírásokat 
alkalmazó gyártó által elfogadott megoldások lehetővé teszik-e, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági 
berendezés teljesítse az 1. pontban említett feltételeket.

 5.  A  bejelentett szervezet elkészíti az  elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az  azok eredményeit 
rögzítő értékelő jelentést. A  bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a  bejelentett 
szervezet e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

 6.  Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek, 
a  bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a  gyártónak. A  tanúsítvány tartalmazza a  gyártó 
nevét és címét, a  típusvizsgálat eredményét, a  tanúsítvány érvényességének feltételeit és a  jóváhagyott típus 
azonosításához szükséges adatokat.
6.1.  Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
6.2.  Az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján 

értékelni lehet, hogy a  felvonókhoz gyártott biztonsági berendezések megfelelnek-e a  vizsgált típusnak, 
továbbá amelyek lehetővé teszik az üzem közbeni ellenőrzést.
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6.3.  Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa nem tesz eleget az  1.  pontban említett 
feltételeknek, a  bejelentett szervezet elutasítja az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az  elutasítás 
részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

6.4.  A bejelentett szervezet a tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, 
a  tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a  műszaki dokumentáció és az  értékelő jelentés egy 
példányát.

 7.  A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely 
azt jelzi, hogy a  jóváhagyott típus a  továbbiakban esetleg nem tesz eleget az  1.  pontban említett feltételeknek, 
és meghatározza, hogy e  változások igényelnek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a  bejelentett szervezet 
tájékoztatja erről a gyártót.

 8.  A  gyártó értesíti az  EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett 
szervezetet a  jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés 1.  pontban említett feltételeknek való megfelelését vagy az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány 
érvényességének feltételeit.
8.1.  A  bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a  módosításokat, és tájékoztatnia kell a  kérelmezőt arról, 

hogy az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, ellenőrzésekre 
vagy tesztekre van szükség. Ha a  bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az  eredeti EU-típusvizsgálati 
tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki, vagy új típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását kérheti.

 9.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  bejelentő hatóságot az  általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati 
tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a  bejelentő hatóság 
rendelkezésére bocsátja az  elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések 
jegyzékét.
9.1.  Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa elutasított, visszavont, 

felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá  
– kérésre – az általa kiadott ilyen tanúsítványokról és kiegészítésekről.

 10.  A  Bizottság, a  tagállamok és a  többi bejelentett szervezet – kérésre – megkaphatják az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványok és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a  Bizottság és a  tagállamok megkaphatják a  műszaki 
dokumentáció és a  bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy 
példányát.

 11.  A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé 
teszi a  piacfelügyeleti hatóság számára az  EU-típusvizsgálati tanúsítványok, a  tanúsítványok mellékleteinek és 
kiegészítéseinek egy példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

 12.  A  gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a  2.  pontban említett kérelmet, és teljesítheti a  8. és 
a 11. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.

II.   Felvonók EU-típusvizsgálata
 1.  A  típusvizsgálat a  megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a  bejelentett szervezet megvizsgálja 

a típusminta-felvonó vagy egy olyan felvonó műszaki tervezését, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik 
kiterjeszteni vagy változtatni, és meggyőződik arról és hitelesíti azt, hogy a  típusminta-felvonó vagy a  felvonó 
műszaki tervezése megfelel az 1. melléklet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.
1.1.  A felvonók EU-típusvizsgálata egy teljes felvonó mintadarabjának vizsgálatát foglalja magában.

 2.  A  típusvizsgálat iránti kérelmet a  felvonószerelő vállalkozásnak vagy meghatalmazott képviselőjének kell 
benyújtania az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe; vagy, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor 

az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció;
d) annak a helynek az adatai, ahol a mintafelvonó megvizsgálható. A vizsgálatra bemutatott mintafelvonónak 

tartalmaznia kell a csatlakozóelemeket, és legalább három szintet kell szolgálnia (felső, középső és alsó);
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó 

bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia – ideértve minden egyéb kapcsolódó 
műszaki leírást –, különösen akkor, ha a  vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben 
alkalmazták. Az  alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a  felvonószerelő 
vállalkozás megfelelő laboratóriumában vagy a  nevében és felelősségére egy másik vizsgálati 
laboratóriumban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.
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 3.  A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a felvonó megfelel-e az 1. mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A műszaki dokumentáció az alábbiakat 
tartalmazza:
a) a típusminta-felvonó leírása, amely világosan megadja a típusminta-felvonó minden megengedett változatát;
b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények jegyzéke;
e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat 
nem alkalmazzák, azoknak a  megoldásoknak a  leírása, amelyeket e  rendelet alapvető egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az  egyéb alkalmazott vonatkozó 
műszaki előírásokat is ideértve. A  csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a  műszaki 
dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

f ) a felvonóba beépített, felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-megfelelőségi nyilatkozatának egy 
példánya;

g) a felvonószerelő vállalkozás által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
h) a vizsgálati jelentések;
i) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;
j) a beszerelési fázisban annak érdekében hozott intézkedések, hogy a  sorozatgyártott felvonó megfeleljen 

az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
 4.  A bejelentett szervezet:

a) megvizsgálja a  műszaki dokumentációt és az  alátámasztó bizonyítékokat a  típusminta-felvonó vagy egy 
olyan felvonó műszaki tervezésének értékelése céljából, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik 
kiterjeszteni vagy változtatni;

b) megállapodik a felvonószerelő vállalkozással az ellenőrzések és a vizsgálatok elvégzésének helyszínéről;
c) ellenőrzi, hogy a  mintafelvonót a  műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja 

a  vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, 
továbbá azokat az elemeket, amelyeket egyéb vonatkozó műszaki előírások alkalmazásával terveztek;

d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol 
a  felvonószerelő vállalkozás úgy döntött, hogy alkalmazza a  vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, 
azokat megfelelően alkalmazta-e;

e) elvégzi vagy elvégezteti a  megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy 
amennyiben nem a  vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő előírásokat alkalmazták, az  egyéb 
vonatkozó műszaki előírásokat alkalmazó felvonószerelő vállalkozás által elfogadott megoldások teljesítik-e 
e rendelet megfelelő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeit.

 5.  A  bejelentett szervezet elkészíti az  elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az  azok eredményeit 
rögzítő értékelő jelentést. A  bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a  bejelentett 
szervezet e  jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a felvonószerelő vállalkozás hozzájárulásával teszi 
közzé.

 6.  Amennyiben a  típus teljesíti az  1.  mellékletben megállapított, az  érintett felvonóra vonatkozó alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, a  bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt ad 
ki a  felvonószerelő vállalkozásnak. E  tanúsítvány tartalmazza a  felvonószerelő vállalkozás nevét és címét, 
a típusvizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit, valamint a jóváhagyott típus azonosításához 
szükséges adatokat.
6.1.  Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
6.2.  Az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján 

az átvételi ellenőrzés során értékelni lehet, hogy a felvonók megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak.
6.3.  Amennyiben a típus nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek, a  bejelentett szervezet elutasítja az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és 
az elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

6.4.  A  bejelentett szervezet az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi 
az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a  tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a  műszaki 
dokumentáció és az értékelő jelentés egy példányát.
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 7.  A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely 
azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban esetleg nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és meghatározza, hogy e  változások igényelnek-e további 
vizsgálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

 8.  A  felvonószerelő vállalkozás értesíti a  bejelentett szervezetet a  jóváhagyott típus – ezen belül az  eredeti műszaki 
dokumentációban nem meghatározott változatok – minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a  felvonó 
1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését, vagy 
az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességének feltételeit.
8.1.  A  bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a  módosításokat, és tájékoztatnia kell a  felvonószerelő 

vállalkozást arról, hogy az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, 
ellenőrzésekre vagy tesztekre van szükség. Ha a  bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az  eredeti 
EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki, vagy új típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását 
kérheti.

 9.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  bejelentő hatóságot az  általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati 
tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a  bejelentő hatóság 
rendelkezésére bocsátja az  elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések 
jegyzékét.
9.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa elutasított, visszavont, 

felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá  
– kérés esetén – a kibocsátott tanúsítványokról és kiegészítésekről.

 10.  A  Bizottság, a  tagállamok és a  többi bejelentett szervezet – kérésre – megkaphatják az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványok és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a  Bizottság és a  tagállamok megkaphatják a  műszaki 
dokumentáció és a  bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy 
példányát.

 11.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé teszi a  piacfelügyeleti 
hatóság számára az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány – ideértve annak mellékleteit és módosításait – egy példányát 
a műszaki dokumentációval együtt.

 12.  A  felvonószerelő vállalkozás meghatalmazott képviselője is benyújthatja a  2.  pontban említett kérelmet, és 
teljesítheti a 8. és a 11. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.

5. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók átvételi ellenőrzése

 1.  Az  átvételi ellenőrzés a  megfelelőségértékelési eljárásnak az  a  része, amellyel a  bejelentett szervezet 
megbizonyosodik arról és hitelesíti azt, hogy az  EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező vagy jóváhagyott 
teljes minőségi rendszer szerint tervezett és gyártott felvonó megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az üzembe helyezett 
felvonó megfeleljen az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek és a következők egyikének:
a) EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típus;
b) a 11. mellékletnek megfelelően minőségi rendszer és – amennyiben a terv nem felel meg teljes mértékben 

a harmonizált szabványoknak – az EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és gyártott felvonó.
 3.  A  felvonószerelő vállalkozás által megjelölt bejelentett szervezet elvégzi a  forgalomba hozatal előtt álló 

felvonó átvételi ellenőrzését, hogy ellenőrizze, hogy a  felvonó megfelel-e az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
3.1.  A  felvonószerelő vállalkozás átvételi ellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be az  általa választott egyetlen 

bejelentett szervezethez, és a következő dokumentumokat bocsátja a bejelentett szervezet rendelkezésére:
a) a felvonó teljes tervdokumentációja;
b) az átvételi ellenőrzéshez szükséges tervek és kapcsolási rajzok, különösen a  vezérlő áramkörök 

kapcsolási rajzai;
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c) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;
d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
3.1.1.  Az  említett vonatkozó harmonizált szabványok által előírt vagy azokkal egyenértékű megfelelő 

vizsgálatokat és ellenőrzéseket kell elvégezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a  felvonó 
megfelel-e az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeknek.

3.2.  A vizsgálatok legalább a következők egyikét foglalják magukban:
a) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a  felvonó megfelel-e 

a  4.  melléklet II. része szerinti EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott 
típusnak;

b) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a  felvonó megfelel-e 
a 11. mellékletnek megfelelő minőségi rendszer szerint és – amennyiben a terv nem felel meg teljes 
mértékben a  harmonizált szabványoknak – az  EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és 
gyártott felvonónak.

3.3.  A felvonók ellenőrzése legalább a következőket foglalja magában:
a) a felvonó működtetése terhelés nélkül és maximális terheléssel a  biztonsági berendezések 

megfelelő beszerelésének és működésének biztosítására (végálláskapcsolók, reteszelések, egyéb 
biztonsági berendezések);

b) a felvonó működtetése maximális terhelésnél és terhelés nélkül annak biztosítására, hogy 
a biztonsági berendezések áramkimaradás esetén is megfelelően működjenek;

c) statikai vizsgálat a névleges terhelés 1,25-szeresének megfelelő terheléssel.
3.3.1.  Névleges terhelésnek az tekintendő, amelyet az 1. melléklet 6. pontja említ.
3.3.2.  Az említett ellenőrzések elvégzése után a bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy nem történt-e olyan 

deformáció vagy sérülés, amely hátrányosan befolyásolhatja a felvonó használatát.
 4.  Ha a  felvonó eleget tesz az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek, a  bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az  azonosítási számát a  17.  § szerinti  
CE megfelelőségi jelölés mellé, és kiadja az átvételi ellenőrzési tanúsítványt, amely leírja az elvégzett vizsgálatokat 
és ellenőrzéseket.
4.1.  A bejelentett szervezet kitölti az 1. melléklet 7.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.
4.2.  Ha a bejelentett szervezet megtagadja az átvételi ellenőrzési tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia 

kell, és meg kell adnia, hogy melyek az  elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Amennyiben 
a  felvonószerelő vállalkozás újabb átvételi ellenőrzés iránti kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett 
szervezetnél kell megtennie.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

5.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, 
és erről, valamint az  átvételi ellenőrzési tanúsítványról megőriz egy másolatot a  piacfelügyeleti hatóság 
számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát 
a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

 6.  A Bizottság és a tagállamok – kérésre – megkaphatják az átvételi ellenőrzési tanúsítvány egy példányát.
 7.  A  felvonószerelő vállalkozás 3.1. és 5.  pontban meghatározott kötelezettségei a  gyártó nevében és felelősségére 

eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az  említett kötelezettségek szerepelnek 
a meghatalmazásban.
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6. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség felvonókhoz készült biztonsági berendezések 
vonatkozásában
(E. modul)

 1.  A  felvonókhoz készült biztonsági berendezések termékminőség-biztosításán alapuló típusmegfelelőség 
a  megfelelőségértékelési eljárásnak az  a  része, amellyel a  bejelentett szervezet értékeli a  gyártó minőségügyi 
rendszerét annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket 
az  EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott típusnak megfelelően gyártsák és nyomon kövessék, 
az  alkatrészek megfeleljenek az  1.  melléklet szerint alkalmazandó követelményeknek, és megfelelő beszerelés 
esetén, lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

 2.  A  gyártó a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a  felvonókhoz 
készült biztonsági berendezések végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a  gyártót pedig a  4.  pontban 
meghatározott módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló 

kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és 

címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) azon telephely címe, ahol a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és 

vizsgálatára sor kerül;
d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges 

információ;
e) a minőségügyi rendszerre vonatkozó dokumentáció;
f ) a jóváhagyott, felvonókhoz készült biztonsági berendezések műszaki dokumentációja és 

az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.
3.2.  A  minőségügyi rendszer keretében minden felvonókhoz készült biztonsági berendezést meg kell vizsgálni, 

és el kell végezni a  vonatkozó harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal 
egyenértékű vizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyen az  1.  pontban említett 
feltételeknek. A  gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett 
és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. 
A  minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a  minőségügyi programok, tervek, 
kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a  következők megfelelő leírását kell 
tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések;
b) a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
c) a gyártás után elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok;
d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök és
e) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 

az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási 

rendszer megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek. A  vonatkozó harmonizált szabvány 
megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi 
az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
3.3.1.  A  minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az  ellenőrzést végző 

csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia 
értékelésében és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket.

3.3.2.  Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő szemlére is.
3.3.3.  Az  auditcsoport felülvizsgálja a  3.1.  pont f )  alpontjában említett műszaki dokumentációt 

annak ellenőrzése érdekében, hogy a  gyártó képes-e meghatározni e  rendelet alkalmazandó 
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követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az  ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezések e követelményeknek való megfelelését.

3.3.4.  A  döntésről értesíteni kell a  gyártót. Az  értesítés tartalmazza a  vizsgálat következtetéseit és 
az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4.  A  gyártó vállalja, hogy teljesíti a  minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő 
kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5.  A  gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a  minőségügyi rendszert jóváhagyó kijelölt szervet 
a minőségügyi rendszer tervezett változásáról.
3.5.1.  A  bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a  módosított 

minőségügyi rendszer a  továbbiakban is megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, 
vagy újabb értékelés szükséges.

3.5.2.  A  bejelentett szervezet a  döntéséről értesíti a  gyártót. Az  értesítés tartalmazza a  vizsgálat 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja annak biztosítása, hogy a  gyártó megfelelően teljesítse a  jóváhagyott minőségügyi 

rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet arra a telephelyre, ahol az átvételi ellenőrzésre, 

vizsgálatra és tárolásra sor került, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen 
a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 

az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3.  A  bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a  gyártó 

fenntartja és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.
4.4.  A  bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatásokat is tehet a  gyártó azon telephelyén, ahol 

a felvonókhoz készült biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára sor kerül.
4.4.1.  E  látogatások alkalmával a  bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy 

végeztethet – a  minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. A  bejelentett 
szervezet a  gyártónak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati 
jegyzőkönyvet is.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen elhelyezi a CE megfelelőségi jelölést és 

– a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely 
eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2.  A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
készít, és annak egy példányát a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 
10 évig a  piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 6.  A  gyártónak a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba helyezése után legalább 10 éven át 
a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont f ) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
b) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;
c) a 3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5.2., a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

 7.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás 
kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő 
hatóság rendelkezésére bocsátja a  jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő 
korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
7.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

7.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.
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 8.  A  gyártónak a  3.1., a  3.5., az  5. és a  6.  pontban meghatározott kötelezettségei a  gyártó nevében és felelősségére 
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

7. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség felvonókhoz készült biztonsági berendezések 
vonatkozásában
(H. modul)

 1.  A  felvonókhoz készült biztonsági berendezések minőségbiztosításán alapuló megfelelősége 
az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a bejelentett szervezet a gyártó teljes minőségügyi rendszerét értékeli 
annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket úgy tervezzék, gyártsák, 
ellenőrizzék és vizsgálják, hogy az alkatrészek eleget tegyenek az 1. melléklet alkalmazandó követelményeinek, és 
megfelelő beszerelés esetén, lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

 2.  A  gyártó a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott teljes minőségügyi rendszert működtet a  felvonókhoz 
készült biztonsági berendezések tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig 
a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi Rendszer
3.1.  A  gyártó minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az  általa választott egyetlen 

bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és 

címe is;
b) azon telephely címe, ahol a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket tervezik, gyártják, 

ellenőrzik és vizsgálják;
c) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges 

információ;
d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezések mindegyik kategóriájának egy-egy 

modelljére vonatkozó, a 4. melléklet I. részének 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentáció;
e) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
f ) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A  minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a  felvonókhoz készülő biztonsági berendezések 
megfelelnek az 1. pontban említett feltételeknek. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és 
rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában 
kell dokumentálni. A  minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a  minőségügyi 
programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a  következők 
megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségügyi célkitűzések és a  szervezeti felépítés, a  vezetőségnek a  tervezéssel és 

a termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az  alkalmazható szabványokat, és  

– amennyiben a  vonatkozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák vagy nem teljes körűen 
alkalmazzák – azon eszközök – ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki leírást –, amelyeket 
az 1. pontban említett feltételek teljesítésére használnak;

c) a tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket 
a felvonókhoz készülő biztonsági berendezések tervezése során alkalmaznak;

d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és 
módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak;

e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek elvégzésének 
gyakorisága;

f ) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 
az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

g) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a  minőségügyi rendszer hatékony működésének 
figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
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3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e 
a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő 
minőségügyi rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek 
való megfelelést.
3.3.1.  A  minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az  ellenőrzést végző 

csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia 
értékelésében, és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.

3.3.2.  Az  ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a  3.1.  pont d)  alpontjában említett műszaki 
dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a  gyártó képes-e meghatározni 
az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott, alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket, és el tudja-e végezni az  ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezés e követelményeknek való megfelelését.

3.3.3.  A gyártót és a meghatalmazott képviselőjét értesítik a döntésről. Az értesítés tartalmazza az audit 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.4.  A  gyártó vállalja, hogy teljesíti a  minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő 
kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5.  A  gyártó folyamatosan tájékoztatja a  minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet 
a minőségügyi rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
3.5.1.  A  bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a  módosított 

minőségügyi rendszer a  továbbiakban is eleget tesz-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, 
vagy újabb értékelés szükséges.

3.5.2.  A  bejelentett szervezet a  döntéséről értesíti a  gyártót. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a  jóváhagyott minőségügyi 

rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A  gyártó értékelés céljából beengedi a  bejelentett szervezetet a  tervezés, a  gyártás, az  ellenőrzés és 

a  vizsgálat, valamint a  raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, 
különösen a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint 

az elemzések, számítások, vizsgálatok eredményei;
c) a gyártott felvonó biztonsági berendezések műszaki dokumentációja;
d) a minőségügyi rendszer gyártási részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint ellenőrzési 

jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az  érintett személyzet képesítéséről szóló 
jelentések.

4.3.  A  bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a  gyártó 
fenntartja és alkalmazza-e a minőségügyi rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.

4.4.  A  bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a  gyártónál. E  látogatások alkalmával a  bejelentett 
szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a  minőségügyi rendszer helyes 
működésének ellenőrzése érdekében. A  bejelentett szervezet erről a  látogatásról jelentést juttat el 
a gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE megfelelőségi jelölést és 

– a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely 
eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2.  A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
készít, és annak egy példányát a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 
10 évig a  piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.
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 6.  A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatala után 10 éven át a  piacfelügyeleti 
hatóság számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5.2. , a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

 7.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás 
kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő 
hatóság rendelkezésére bocsátja a  jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő 
korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
7.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

7.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

7.3.  A  bejelentett szervezet a  döntés kiadásától számított 15 évig megőrzi a  jóváhagyó döntések, a  döntés 
mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.

 8.  A  gyártónak a  3.1., a  3,5., az  5. és a  6.  pontban meghatározott kötelezettségei a  gyártó nevében és felelősségére 
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

8. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

A felvonókra vonatkozó egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség
(G. modul)

 1.  Az  egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az  a  megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a  bejelentett 
szervezet értékeli, hogy egy felvonó megfelel-e az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 2.  A felvonószerelő vállalkozás kötelezettségei
2.1.  A felvonószerelő vállalkozás minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás 

és annak felügyelete biztosítsa, hogy a felvonó megfeleljen az 1. mellékletben megállapított, alkalmazandó 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2.2.  A felvonószerelő vállalkozás az egyedi vizsgálat elvégzését egyetlen általa választott bejelentett szervezetnél 
kérelmezi. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja 

be, akkor az ő neve és címe is;
b) a felvonó beépítésének helyszíne;
c) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
d) a műszaki dokumentáció.

 3.  A  műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak értékelésére, hogy a  felvonó megfelel-e 
az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. 
A műszaki dokumentációnak legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:
a) a felvonó leírása;
b) tervezési és gyártási rajzok és tervrajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények listája;
e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat 
nem alkalmazzák, azoknak a  megoldásoknak a  leírása, amelyeket e  rendelet alapvető egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az  egyéb alkalmazott vonatkozó 
műszaki előírásokat is ideértve. A  csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a  műszaki 
dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
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f ) a felvonóba beépített biztonsági berendezések EU-típusvizsgálati tanúsítványainak egy példánya;
g) a felvonószerelő vállalkozás által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
h) vizsgálati jelentések;
i) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya.

 4.  Ellenőrzés
4.1.  A felvonószerelő vállalkozás által választott bejelentett szervezet megvizsgálja a műszaki dokumentációt és 

a felvonót, és elvégzi a vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített, vagy azokkal egyenértékű megfelelő 
vizsgálatokat, annak ellenőrzése érdekében, hogy a  felvonó megfeleljen az  1.  mellékletben megállapított, 
alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A  vizsgálatok legalább 
az 5. melléklet 3.3. pontjában említett vizsgálatokat foglalják magukban.

4.2.  Amennyiben a  felvonó megfelel az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek, a  bejelentett szervezet kiadja az  elvégzett vizsgálatokra vonatkozó megfelelőségi 
tanúsítványt.

4.3.  A bejelentett szervezet kitölti az 1. melléklet 7.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.
4.4.  Ha a  bejelentett szervezet megtagadja a  megfelelőségi tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia 

kell, és meg kell adnia, hogy melyek az  elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Ha a  felvonószerelő 
vállalkozás újabb egyedi termékellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a  bejelentett 
szervezetnél kell megtennie.

4.5.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja a  megfelelőségi 
tanúsítvány másolatát.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  2.2.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

5.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát a  piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé 
kell tenni.

 6.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig a  piacfelügyeleti 
hatóság számára megőrzi a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi tanúsítvány egy példányát.

 7.  A  felvonószerelő vállalkozásnak a  2.2. és 6.  pontban meghatározott kötelezettségei a  gyártó nevében és 
felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az  említett kötelezettségek 
szerepelnek a meghatalmazásban.

9. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonókhoz készült biztonsági berendezések típusmegfelelőségének véletlenszerű ellenőrzése
(C 2. modul)

 1.  A  véletlenszerű ellenőrzéssel történő típusmegfelelőségi vizsgálat a  megfelelőségértékelési eljárásnak az  a  része, 
amellyel a bejelentett szervezet értékeli a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket annak érdekében, hogy 
biztosítsa, hogy azok megfeleljenek az  EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak, 
kielégítsék az 1. melléklet értelmében alkalmazandó követelményeket, és helyes beszerelés esetén lehetővé tegyék, 
hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

 2.  A  gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a  gyártási eljárás és annak felügyelete 
biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfeleljenek az 1. pontban említett feltételeknek.

 3.  A  gyártó véletlenszerű ellenőrzésre vonatkozó kérelmet nyújt be az  általa választott bejelentett szervezethez. 
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a gyártott felvonó biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;
d) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből mintát lehet venni.
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 4.  A  bejelentett szervezet köteles elvégezni vagy elvégeztetni a  biztonsági berendezések változó időközönként 
történő ellenőrzését. A bejelentett szervezet az általa a végleges, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből 
a  helyszínen vett megfelelő mintát megvizsgálja, és a  vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített vagy 
azokkal egyenértékű – egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott –, megfelelő vizsgálatokat végez 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel-e az 1. pontban említett 
feltételeknek. Abban az esetben, ha egy vagy több ellenőrzött, felvonóhoz készült biztonsági berendezés nem felel 
meg, a bejelentett szervezetnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.
4.1.  A  felvonókhoz készült biztonsági berendezések ellenőrzésénél figyelembe veendő szempontokat 

az  eljárásért felelős összes bejelentett szervezet közötti együttes megállapodással kell meghatározni, 
figyelembe véve a felvonókhoz készült biztonsági berendezések lényeges tulajdonságait.

4.2.  A  bejelentett szervezet típusmegfelelőségi tanúsítványt ad ki az  elvégzett ellenőrzésekre és vizsgálatokra 
vonatkozóan.

4.3.  A bejelentett szervezett – kérésre – a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a típusmegfelelőségi 
tanúsítvány másolatát.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE megfelelőségi jelölést és 

– a 3. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely 
eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2.  A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
készít, és annak egy példányát a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 
10 évig a  piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 6.  A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, 
amennyiben ez  szerepel a  meghatalmazásban. A  meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a  gyártó 
2. pontban említett kötelezettségeit.

10. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége
(E. modul)

 1.  A  termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség a  megfelelőségértékelési eljárásnak az  a  része, amellyel 
a bejelentett szervezet értékeli a felvonószerelő vállalkozás termékminőségügyi rendszerét annak érdekében, hogy 
biztosítsa, hogy a felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak 
vagy egy, a  11.  mellékletnek megfelelően jóváhagyott minőségügyi rendszer keretében tervezett és gyártott 
felvonónak, és megfeleljenek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeknek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet 
a  felvonók átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának céljából, a  felvonószerelő vállalkozást pedig a  4.  pontban 
meghatározott módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A  felvonószerelő vállalkozás az  adott felvonókra vonatkozó minőségügyi rendszerének értékelésére 

irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket 
tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja 

be, akkor az ő neve és címe is;
b) az üzembe helyezett felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A  minőségügyi rendszer keretében minden felvonót meg kell vizsgálni, és el kell végezni a  vonatkozó 
harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat annak 
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biztosítása érdekében, hogy az  megfeleljen az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
3.2.1.  A  felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést 

módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. 
A  minőségügyi rendszer említett dokumentációjának lehetővé kell tennie a  minőségügyi 
programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen 
a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések;
b) a szervezeti felépítés, a  vezetőségnek a  termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és 

hatásköre;
c) azok az  ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a  forgalomba hozatal előtt végeznek el, 

köztük legalább az 5. melléklet 3.3. pontjában meghatározott vizsgálatok;
d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletére szolgáló eszközök;
e) minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási 

adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási 

rendszer megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek. A  vonatkozó harmonizált szabvány 
megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi 
az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
3.3.1.  Az  ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik 

az  érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az  ellenőrzés során értékelő szemlét kell tartani 
a felvonószerelő vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken.

3.3.2.  A  döntésről tájékoztatni kell a  felvonószerelő vállalkozást. Az  értesítés tartalmazza az  ellenőrzés 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4.  A  felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a  minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott 
formájából – eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony 
maradjon.
3.4.1.  A  felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a  minőségügyi rendszert jóváhagyó 

bejelentett szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.
3.4.2.  A  bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a  módosított 

minőségügyi rendszer a  továbbiakban is megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, 
vagy újabb értékelés szükséges.
3.4.2.1.  A  bejelentett szervezet a  döntéséről értesíti a  felvonószerelő vállalkozást, vagy annak 

meghatalmazott képviselőjét. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés következtetéseit és 
az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4.2.2.  A  bejelentett szervezet a  17.  § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az  azonosítási számát 
a CE megfelelőségi jelölés mellé.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a  felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e 

a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2.  A  felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából beengedi a  bejelentett szervezetet az  üzembe helyezési, 

az ellenőrzési és vizsgálati helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen 
a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 

az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy a  felvonószerelő 

vállalkozás fenntartsa és alkalmazza a  minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad 
a felvonószerelő vállalkozásnak.

4.4.  A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a  felvonók beszerelésének helyszínein. E  látogatások 
alkalmával a  bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – 
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a  minőségügyi rendszer és a  felvonó helyes működésének ellenőrzése érdekében. A  felvonószerelő 
vállalkozásnak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

 5.  A  felvonószerelő vállalkozásnak az  utolsó felvonó forgalomba hozatala után tíz éven át kell megőriznie és 
a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátania a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a  3.4.2.1.  pontban, valamint a  4.3. és a  4.4.  pontban említett döntések és 

jelentések.
 6.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás 

kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő 
hatóság rendelkezésére bocsátja a  jóváhagyás elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő 
korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
6.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

6.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

 7.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az  érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell 
tenni.

 8.  A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.4.1., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében 
és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek 
szerepelnek a meghatalmazásban.

11. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata
(H1. modul)

 1.  A felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata az a megfelelőségértékelési eljárás, 
amellyel a  bejelentett szervezet a  felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerét és a  felvonók tervét értékeli 
annak biztosítása érdekében, hogy a  felvonók megfeleljenek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet 
a  felvonók tervezésének, gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának 
minőségbiztosítása céljából, a  felvonószerelő vállalkozást pedig a  4.  pontban meghatározott módon felügyelik. 
A felvonók műszaki tervezésének megfelelőségét a 3.3. ponttal összhangban kell megvizsgálni.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az  általa 

választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja 

be, akkor az ő neve és címe is;
b) minden lényeges információ a  beszerelésre váró felvonókra vonatkozóan, különösen azon 

információk, amelyek a  felvonó tervezése és működése közötti kapcsolat egyértelműsítésére 
vonatkoznak;

c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
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d) a 4. melléklet II. részének 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentáció;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A  minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a  felvonók megfelelnek az  alkalmazandó, 
az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. 
A  felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és 
rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségügyi rendszer 
e dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások 
következetes értelmezését, és a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és termékminőséggel 

kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az  alkalmazható szabványokat, és  

– amennyiben a  vonatkozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák teljes körűen – azon 
eszközök – ideértve az  egyéb vonatkozó műszaki leírásokat –, amelyeket az  alkalmazandó, 
az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények 
teljesítésére alkalmaznak;

c) a tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket 
a felvonók tervezése során alkalmaznak;

d) azok az  ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket az  anyag-, alkatrész- és részegység szállítmányok 
átvételénél végeznek el;

e) az ezeknek megfelelő összeszerelési, beépítési, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási 
módszerek, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;

f ) azok az  ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a  beszerelés előtt (beszerelési körülmények 
ellenőrzése: akna, gépház), alatt és után végeznek (beleértve legalább az 5. melléklet 3.3. pontjában 
meghatározott vizsgálatokat);

g) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 
az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

h) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a  minőségügyi rendszer hatékony működésének 
figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.

3.3.  Tervvizsgálat
3.3.1.  Amennyiben a  terv nem áll teljes összhangban a  harmonizált szabványokkal, a  bejelentett 

szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy a  terv megfelel-e az  1.  mellékletben megállapított 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és ha igen, ki kell adnia 
az  EU-tervvizsgálati tanúsítványt a  felvonószerelő vállalkozás részére, megállapítva a  tanúsítvány 
érvényességi korlátait, és megadva a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat.

3.3.2.  Amennyiben a  terv nem felel meg az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a  bejelentett szervezet elutasítja 
az EU-tervvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja 
erről a felvonószerelő vállalkozást.
3.3.2.1.  A  bejelentett szervezet a  technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan 

változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott terv a továbbiakban esetleg 
nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek, és meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizsgálatot. 
Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

3.3.3.  A  felvonószerelő vállalkozás értesíti az EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetet 
a jóváhagyott terv minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a tervnek az 1. mellékletben 
megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését 
vagy a  tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az  ilyen módosítások az  eredeti EU-tervvizsgálati 
tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek az  EU-tervvizsgálati 
tanúsítványt kiadó bejelentett szervezettől.

3.3.4.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  bejelentő hatóságot az  általa kiadott vagy visszavont 
EU-tervvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy 
kérésre – a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon 
korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítványok és kiegészítések jegyzékét.
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3.3.4.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa elutasított, 
visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítványokról 
és ezek kiegészítéseiről, továbbá kérésre az  általa kiadott tanúsítványokról és 
kiegészítésekről.

3.3.4.2.  Kérésre a  Bizottság, a  tagállamok és a  többi bejelentett szervezet rendelkezésére 
bocsátható az  EU-tervvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik másolata. Kérésre 
a  Bizottság és a  tagállamok megkaphatják a  műszaki dokumentáció és a  bejelentett 
szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek másolatát.

3.3.5.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatalát követő 10 éven keresztül elérhetővé 
teszi a  piacfelügyeleti hatóság számára az  EU-tervvizsgálati tanúsítvány, a  tanúsítvány 
mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a műszaki dokumentációt.

3.4.  A minőségügyi rendszer értékelése
3.4.1.  A  bejelentett szervezet értékeli a  minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy 

az  megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek. A  vonatkozó harmonizált szabvány 
megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a  bejelentett szervezet 
vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

3.4.2.  Az  ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik 
az  érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani 
a felvonószerelő vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken.

3.4.3.  Az  ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a  3.1.  pont d)  alpontjában említett műszaki 
dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a  felvonószerelő vállalkozás képes-e 
meghatározni az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeket, és el tudja-e végezni az  ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy 
biztosíthassa a felvonó e követelményeknek való megfelelését. A döntésről értesíti a felvonószerelő 
vállalkozást, vagy a  meghatalmazott képviselőjét. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.5.  A  felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a  minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott 
formájából – eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony 
maradjon.
3.5.1.  A  felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a  minőségügyi rendszert jóváhagyó 

bejelentett szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.
3.5.2.  A  bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a  módosított teljes 

minőségügyi rendszer a  továbbiakban is eleget tesz-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, 
vagy újabb vizsgálat szükséges. Döntéséről értesíti a  felvonószerelő vállalkozást, vagy annak 
meghatalmazott képviselőjét. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés következtetéseit és 
az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.6.  A  bejelentett szervezet a  17.  § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az  azonosítási számát a  CE megfelelőségi 
jelölés mellé.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a  felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e 

a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A  felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából beengedi a  bejelentett szervezetet a  tervezési, gyártási, 

összeszerelési, beszerelési, ellenőrzési és vizsgálati, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát 
minden szükséges információt, különösen a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint 

az elemzések, számítások, vizsgálatok eredményei;
c) a minőségügyi rendszer szállítmányok és beszerelés átvételére vonatkozó részében előirányzott 

minőségi nyilvántartás, úgy mint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 
az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések.

4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felvonószerelő 
vállalkozás fenntartja és alkalmazza a  minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad a  felvonószerelő 
vállalkozásnak.
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4.4.  A  bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a  felvonószerelő vállalkozás telephelyén vagy 
a  felvonó összeszerelésének helyszínén. E  látogatások alkalmával a  bejelentett szervezet szükség esetén 
vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a  minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése 
érdekében. A felvonószerelő vállalkozásnak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati 
jegyzőkönyvet is.

 5.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a  piacfelügyeleti hatóság 
számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.5.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a  3.5.2 pontban, valamint a  4.3. és a  4.4.  pontban említett döntések és 

jelentések.
 6.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváhagyásokról 

vagy azok visszavonásáról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő hatóság rendelkezésére 
bocsátja a  minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más 
módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
6.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott döntésekről.

6.2.  A  bejelentett szervezet a  döntés meghozatalától számított 15 évig megőrzi a  jóváhagyó döntés, a  döntés 
mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.

6.3.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

 7.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az  érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell 
tenni.

 8.  A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.3.3., a 3.3.5., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó 
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az  említett 
kötelezettségek szerepelnek a meghatalmazásban.

12. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége
(D. modul)

 1.  A felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, 
amellyel a  bejelentett szervezet értékeli a  felvonószerelő vállalkozás gyártásminőségügyi rendszerét annak 
érdekében, hogy biztosítsa, hogy az üzembe helyezett felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban 
meghatározott jóváhagyott típusnak vagy egy, a  11.  mellékletnek megfelelően jóváhagyott teljes minőségügyi 
rendszer keretében tervezett és gyártott felvonónak, és megfeleljenek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert 
működtet a  felvonók gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának 
minőségbiztosítása céljából, a felvonószerelő vállalkozást pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az  általa 

választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
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a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja 
be, akkor az ő neve és címe is;

b) az üzembe helyezendő felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A  minőségügyi rendszer biztosítja, hogy a  felvonók eleget tesznek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
3.2.1.  A  felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést 

módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. 
A  minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a  minőségi programok, tervek, 
kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a  következők megfelelő 
leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések és a  szervezeti felépítés, a  vezetőségnek a  termékminőséggel 

kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
b) a gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres 

intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;
c) a beszerelés előtt, alatt és után végrehajtandó ellenőrzések és vizsgálatok;
d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási 

adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;
e) az előírt termékminőség elérésének és a minőségügyi rendszer hatékony működésének 

figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e 

a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő 
minőségügyi rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek 
való megfelelést.
3.3.1.  Az  ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik 

az  érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

3.3.2.  Az  ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani a  felvonószerelő vállalkozás telephelyén és 
a szerelési helyszíneken.

3.3.3.  A  döntésről tájékoztatni kell a  felvonószerelő vállalkozást. Az  értesítés tartalmazza a  vizsgálat 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.4.  A  felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a  minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott 
formájából – eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony 
maradjon.
3.4.1.  A  felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a  minőségügyi rendszert jóváhagyó 

bejelentett szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.
3.4.2.  A  bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a  módosított 

minőségügyi rendszer a  továbbiakban is eleget tesz-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, 
vagy újabb értékelés szükséges. Döntéséről értesíti a  felvonószerelő vállalkozást, vagy annak 
meghatalmazott képviselőjét. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés következtetéseit és 
az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.5.  A  bejelentett szervezet a  17.  § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az  azonosítási számát a  CE megfelelőségi 
jelölés mellé.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a  felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e 

a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából hozzáférést biztosít a bejelentett szervezet részére a gyártási, 

összeszerelési, beszerelési, ellenőrzési, vizsgálati, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát 
minden szükséges információt, különösen a következők tekintetében:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
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c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 
az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felvonószerelő 
vállalkozás fenntartja és alkalmazza-e a  minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad a  felvonószerelő 
vállalkozásnak.

4.4.  A  bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a  felvonószerelő vállalkozásnál. E  látogatások 
alkalmával a  bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – 
a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet a  felvonószerelő 
vállalkozásnak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jelentést is.

 5.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a  piacfelügyeleti hatóság 
rendelkezésére bocsátja a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a  3.4.2.  pontban, valamint a  4.3. és a  4.4.  pontban említett döntések és 

jelentések.
 6.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváhagyásokról 

vagy azok visszavonásáról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő hatóság rendelkezésére 
bocsátja a  minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más 
módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
6.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott döntésekről.

6.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

 7.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az  érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell 
tenni.

 8.  A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.4.1., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében 
és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek 
szerepelnek a meghatalmazásban.
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