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Készült: 2018. 09. 13. 
 
Jelenlévők: 
 
Kováts Attila  MFSz Elnök 
Bilitz Tibor   Elnökségi tag 
Koltai Henrik  Elnökségi tag 
Csöndes Attila Elnökségi tag 
Pápai László  Elnökségi tag 
Makovsky Zsolt  Elnökségi tag  
 
Paróczai Anna könyvelő 
Eszterkövi György Etikai Bizottság 
Jártó Ferenc  Marton Szakértői Iroda Kft. 
Makovsky Márius Nyugdíjas Klub 
Némethy Zoltán MMK  
Peiner József Lift-S Egyesület 
Fazekas Árpád MFSz Titkár 
 
Hiányzó: 
 
Horváth László Elnökségi tag 
 
Az Elnökség szavazatképes, egyetlen tag hiányzik. 
 
Témakörök: 
 

1.) A XXVI. Felvonókoferencia tapasztalatok 
2.) FMBSZ Bizottság beszámoló a jelen helyzetről 
3.) Aktuális ügyek, személyi ügyek, egyebek 

 
1.) Kováts Attila Elnök a konferencia tapasztalatait osztotta meg az elnökség tagjaival. 

 
A Konferencia sikeresnek mondható, 
185 fő vett részt, egy külföldi cég (3 fővel) 
Az MFSZ jelentős bevételt realizált 
2019 évre is lefoglaltuk az időpontot  
Némethy Z.: Figyelem az lehet, hogy a pünkösdi hétvége, 

http://www.mfsz.hu/


 
1152 Budapest, Palotás tér 1. 

Telefon: +36 309 450 478 

Fax: +36 42 490 454 

E-mail: attila.kovats@nyirlift.hu 

Web: www.mfsz.hu 

 

 

A szálloda megjegyzése:  
„A jövő évre vonatkozóan Kováts úr felvetésének megfelelően a 2019. június 6 - 7. dátumot 

előzetesen lefoglaltam Önöknek. Ezzel a dátummal kapcsolatban annyi észrevételem lenne, 

hogy az azt követő hétvégére esik pünkösd” 

A dátumon változtatni kellene május 30-31-e dátumra. 
Az előadások anyaga a honlapon megtekinthető 
 

2.) Pápai László az FMBSZ Bizottság elnöke beszámolt a jelenlegi állásról 
 
Műszaki tekintetben az anyag készen van 
A normaszöveget és a melléklet szövegét egy intenzívebb munkával kell 
elkészíteni, bevonva a munkába –esetleg díjazás ellenében- szakértőket, akik heti 
rendszerességgel találkoznak és készítik el az anyagot. 
A Bizottság havi rendszerességgel jönne össze, megvitatná az addig elkészült 
anyagot 
A Szabályzat 2019 I. negyedévben el kell, hogy készüljön. 

 
3.) Aktuális ügy: Felvonók ideiglenes üzeme, Építési felvonó témakör 

 
1 146-os rendelet 2018januári változata egy vonással kihúzta a felvonók ideiglenes 
üzemeléséről szóló pontot, ezzel együtt megszüntette az építési felvonó fogalmát. 
Ez komoly problémát jelent a legtöbb beruházásnál, mert a mai építéstechnológia 
eleve feltételezi egyes felvonók használatát az építési munkálatok alatt is. 
A problémát az Elnök jelezni fogja a minisztérium felé. 
 
Személyi kérdések:  
Fazekas Árpád a titkári feladatokat ideiglenesen vállalta el, mivel az előző titkár, 
Sólyom András munkaköre akkor úgy változott, hogy a feladatot megfelelő 
minőségben nem tudta volna ellátni. Időközben a Sólyom András munkaköre újra 
megváltozott, tevékenységét a hazai piacon végzi, így nincs akadálya, hogy a titkári 
teendőket újra végezze. Az Elnökség megköszönte Fazekas Árpád eddigi 
tevékenységét. 

 
Ezután az Elnök az ülést berekesztette. 
 
 
Budapest 2018. 09. 13. 
 
Kováts Attila 
MFSZ Elnök 
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