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A vizsgálatok gyakorisága függ a használat módjától, különösen a használat gyakoriságától és a  
használat során kifejtett terheléstől, valamint a korábbi felülvizsgálatok során talált sérülések számától és súlyosságától.  

A felülvizsgálatot a vállalkozónak egy olyan szakképzett személlyel kell elvégeztetnie, 
aki megfelel a vizsgálathoz szükséges feltételeknek.

Ballasztolás:

Ballasztsúlyok  darab

Terhelhetőség:

Dobogó terhelhetősége (max.)  kg Lépcsőfokok terhelhetősége (max.)  kg

Konstruktionsgewicht:  kg

Méretek:

Dobogó magassága  m Lépcsőfokok szélessége  mDobogó hossza  m Alsó kitámasztó szélessége  m

Nyilvántartási szám:

Részleg/helyszín:

Típus:

 Lépcső  Egyéb Gurítható lépcső  Dobogós lépcső  Áthidaló

A felülvizsgálatot minimum évente egyszer el kell végezni

a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet és a 10/2016. (IV.05.)  
NGM rendelet előírásainak megfelelő rögzített és gurítható lépcsőfeljárókhoz

Ellenorzo lap

Gyártó/forgalmazó:

Vásárlás dátuma: Cikkszám/CS-szám:

A lépcső leírása:

A felülvizsgáló neve/részlege:

Jegyzet
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Vizsgálati feltételek 1. vizsgálat 2. vizsgálat 3. vizsgálat 4. vizsgálat 5. vizsgálat

A szerkezet hiánytalanságának vizsgálata
Adott esetben ellenőrzés elemlista alapján

Alsó kitámasztó
Sérülések / deformálódás
Éles élek / sorja / fémforgács
Ballasztolás / mennyiség
Kerekek: állapot és funkció
amennyiben van központi fék: funkció
Menetes láb: állapot és funkció

Lépcső felőli oldal lépcsőfokokkal
Sérülések (repedések, deformálódás)
Éles élek / sorja / fémforgács
Rögzítés: csavarozás / hegesztés
Lépcsőfokok: csúszásvédelem / bordázottság

Támaszoldal
Merevítés: állapot és rögzítés
Éles élek / sorja / fémforgács

Rögzítés / biztonság
Talajrögzítés / talajrögzítő lemez
Fali rögzítés / háromszögkonzol
Felső rögzítőelem / beakasztókampó
Egyéb rögzítési pontok

Dobogó
Sérülés / kopás / bordázottság
Bokavédő: állapot

Kapaszkodók / dobogókorlátok
Rögzítés: csavarozás / csőösszekötők
Éles élek / sorja / fémforgács
Funkció és rögzítés: reteszelés

Tartozékok / egyedi elemek
Magasságállítás: funkció / rögzítés
Mozgatható elemek: állapot és funkció
Dokumentáció / fényképek megléte

Jelölés
Ellenőrző címke
Felépítési és használati útmutató
Terméktesztelés

Vizsgálati eredmény
A szerkezet megfelelő
Javítás szükséges
Megsemmisítés

Vizsgálat megtörtént
Dátum
Aláírás

Következő vizsgálat
Dátum (hónap/év jelölése a vizsgálati matricán!)
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