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Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 4 év

A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák 
ellenőrzései költségeinek csökkentéséhez 
kapcsolódó kormányzati feladatokról szóló 

előterjesztés

Nemzetgazdasági Minisztérium

miniszteri rendelet

A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák ellenőrzésével járó költségek csökkentése, ezzel – a rezsicsökkentésre irányuló 
kormányzati célokkal összhangban – elsősorban a társasházak, de a vizsgálatok csökkentésével minden felvonót üzemeltető 
kiadásainak mérséklése. 
További cél a felvonók létesítésével, átalakításával, áthelyezésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárások egyszerűbbé 
és olcsóbbá tétele. 
Az előterjesztés által célzott módosítások véghezvitelével rövidtávon évi 100 – 150 ezer Ft-tal mérséklődhetnek a lifteket 
üzemeltetők kiadásai.
Középtávú célként fogalmazódik meg az előterjesztésben a felvonók ellenőrzésének bevonása az Első Magyar Nemzeti 
Közműszolgáltató által végzett tevékenységek körébe.

Nem ismert

A 2014-ben elfogadott, felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok szerint a jelenlegi hatósági ellenőrzési rendszer túlzottan szigorú, ezért a rendelet felülvizsgálata indokolt. A 
berendezésekkel kapcsolatos üzemeltetői kötelezettségek enyhítése jelentős kiadáscsökkentésre ad lehetőséget, amely első 
sorban a társasházak érdekeit szolgálja.

Végrehajtás feltétételei

I. VERSENYKÉPESSÉG

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 
javításához?

Javítja

A felvonók létesítése, átalakítása, áthelyezése és megszüntetése esetén fizetendő hatósági díj a jelenlegi díjszabás helyett berendezésenként egységesen 
11 000 Ft lesz, ami az építőipari ágazatban tevékenykedő kivitelező cégek számára könnyebb tervezhetőséget biztosít.

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 
vizsgálata?

igen

Piaci szereplők esetén

Növekednek $0 

Csökkennek 225000-245000 Ft

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek Növekednek

Csökkennek Csökkennek

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány
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A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben
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Dr. Lenner Áron Márk 
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üzemeltetők
felvonóellenőrök

0

2. Hatások összefoglalója

A társasházi körbe tartozó üzemeltetők esetében jelentős megtakarítást eredményez számukra, amely a közös költség csökkenésében realizálódik.

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

Teljes hatás

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem

0
Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem

Hatások  összefoglalója

V. EGYÉB HATÁSOK
Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem


