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MFSZ Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2017.12.04, Office2go Iroda 

 
Készült: 2017. 12. 04. 
 
Jelenlévők: 
 
Kováts Attila  MFSz Elnök 
Csöndes Attila Elnökségi tag 
Honvári Gábor  Elnökségi tag 
Horváth László Elnökségi tag 
Koltai Henrik  Elnökségi tag 
Makovsky Zsolt  Elnökségi tag   
 
Apatini Kornél Ellenőrző Bizottság 
Madars Botond ÉMI-TÜV 
Kamarás Péter Oktatási Bizottság 
Bilitz Tibor  Schindler Hungária Kft. 
Peiner József Lift-S Egyesület 
Fazekas Árpád MFSz Titkár 
 
Hiányzó: 
Pápai László  Elnökségi tag 
Némethy Zoltán MMK 
 
 
Az Elnökség szavazatképes. 
 
Témakörök: 
 

1.) Beszámoló az eddig végzett munkáról, a 2018-as év munkaterve. 
 

2.) A Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat (FMBSZ) munkacsoport jelentése. 
 

3.) Egyebek, MSZ EN81-20/50 szabványok kiadásának helyzete, személyi változások … 
 

Részletezés: 
 

 Kováts Attila MFSZ Elnök tájékoztatója az Elnökség 2017. évi tevékenységéről. 
 

 Sikeres nemzetközi Felvonó Konferencia szervezése és bonyolítása 

 EN81-50 szabványok magyar nyelvű verzió kiadása 2018 februárjában várható, 
a 20-as szabvány lektorálása folyik, a kiadás legkorábban 2018 II. 
negyedévben várható. 

 A 146-os rendelet módosításhoz javaslatokat küldtünk, a módosítás elvileg 
2018 januárjában jelenik meg, hogy mit vettek figyelembe a javaslataink közül 
azt nem tudjuk, valószínűleg rövid határidő lesz a véleményezésre. 

 Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat munkacsoport megbízása a FMBSZ 
megalkotására, vezetője Pápai László, a Műszaki Szabályozási Bizottság 
Elnöke 

 A gazdálkodást az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és rendben találta.  

 Hat alkalommal volt Elnökségi Ülés 2017-ben, négy tervezett és két rendkívüli. 
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 Bizottságok tevékenysége 
Ellenőrző Bizottság   2 alkalommal ült össze 
Etikai Bizottság   NINCS INFORMÁCIÓ!!! 
Biztonságtechnikai Bizottság Munkaterv szerint, kevés információ jön az 

Elnökséghez 
Kis- és Középvállalk. Bizottság Munkaterv szerint, nagy aktivitás jellemzi 
Nyugdíjas klub évi két rendezvény 
Munkavédelem részletes anyagot vár az Elnökség 

 

 A meghívottak közül az Etikai Bizottság egyetlen egyszer sem képviseltette 
magát, a meghívások ellenére, itt változásra lesz szükség. A többi Bizottság és 
az MMK rendszeresen részt vett az Elnökségi üléseken 

 A 2018-as munkaterv dátumai: 

 2018 február 14.  Elnökségi Ülés  Office2go Iroda 

 2018 február 21.  MFSZ közgyűlés  TIT Zsombolyai u. 

 2018 április 25.  Elnökségi Ülés  Office2go Iroda 

 2018 Június07-08.  Felvonó Konferencia Siófok 

 2018 Szeptember 19. Elnökségi Ülés  Office2go Iroda 

 2018 December 05.  Elnökségi Ülés  Office2go Iroda 
 

A 2018-as év legfontosabb tennivalói: 

 Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat megalkotása 

 MSZ EN81-20/50 szabványok magyar nyelvű kiadása 

 Felvonó Konferencia szervezése, gerinc az FMBSZ lenne. 

 Szakmai továbbképzések meghatározása a szerelők és a mérnökök 
részére 

 A baleseti adatok és az ellenőrzések alatt feltárt hibák adatainak, a 
törvényeknek is megfelelő gyűjtésére és elemzésére megoldást találni.  

 
 

 A Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat munkacsoport jelentése: 
 
A munkacsoport vezetője, Pápai László az Elnökségi Ülésen nem tudott részt venni. A 
munkacsoport első üléséről a jelentését így Fazekas Árpád mondta el. 
 
A munkacsoport a Kolta Henrik által összeállított dokumentum alapján készíti el a 
javaslatot. Ez egy táblázatba rendezi az egyes modernizációs és felújítási események 
folyamatait, és a minimálisan megkövetelt műszaki előírásokat. 
A munkacsoport három kategóriát vesz figyelembe: 

 Felvonó esetenkénti modernizációja, felújítása egyes komponensek cseréje 
során szükséges folyamatok, előírások 

 A felvonók leállításának kritériumai folyamata és előírásai 

 A nem reprodukálható, a biztonsággal kapcsolatos komponensek cseréjére 
vonatkozó folyamatok és előírások 

 
A munkacsoport legközelebbi ülése 2018. január 20-án lesz. 
A feladatok ki lettek tűzve, a vázlat 2018 január végéig elkészül. 
A vázlat körözetve lesz egy szűk körben (Bejelentett szervezetek, Szakmai 
szervezetek) véleményezésre. A véleményezések után összesítve kerülne 
kidolgozásra a véglegesnek tekinthető javaslat. A javaslatot az Elnökség vitatja meg 
és a Felvonó Konferencián ismertetné a tagsággal. A végleges tervezetet az Elnök 
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megküldi a kormányzati szervek felé. A rendeleti megjelenést 2019 januárra 
tervezzük.  
A típus tanúsítvánnyal üzembe helyezett felvonók modernizációja, felújítása, 
komponens cseréje során szükséges folyamatok meghatározása is nagyon fontos, ezt 
az esetenkénti modernizációk területén lehetne kezelni.  

 

 Személyi jellegű ügy 
 
Honvári Gábor jelezte, hogy 2018 január 1-től változás áll be a munkakörében, ami 
befolyással bír az Elnökségi tagságára is. Az új munkakörében nem lesz lehetősége 
az Elnökség munkájában részt venni. 
Ideiglenes jelleggel megbízást ad Bilitz Tibornak, aki az elnökségben képviselni fogja 
őt. Az Elnökség elfogadta Bilitz Tibor ideiglenes megbízását.  
A februári közgyűlésen a tagság új elnökségi tagot választ. Az Elnökség felkéri Peiner 
Józsefet és Makovsky Zsoltot a jelölőbizottsági feladatra. Mindketten elfogadták a 
megbízást.  
Ugyancsak javasolja az Elnökség az Etikai Bizottság összetételének változtatását, el 
kell érni, hogy az Etikai Bizottság részt vegyen az Elnökségi üléseken, melyekre 
minden esetben a bizottság elnöke meghívást kap. 
 
A 2018. évi konferencia vezér témaköre a Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat 
lesz. Az érvelésekhez mérhető adatokra van szükség, mind az ellenőrzések során 
feltárt hibák, mind pedig a balesetek terén. 
 

 A Bejelentett Szervezetek által végzett ellenőrzések során feltárt hibák statisztikai 
gyűjtése 2018-ban az ÉMI-TÜV-nél már az ellenőrzések 95%-ra ki fog terjedni, ebből 
hasznos tapasztalatok lesznek leszűrhetőek. A másik két Bejelentett Szervezet is 
dolgozik hasonló statisztika összeállításán. 

 A baleseti statisztikák nagyon hiányosak, ennek oka lehet az is, hogy nehezen 
biztosítható az anonimitás. Az ELA rendelkezik egy Access alapú táblázattal, melyet 
névtelenül is ki lehet tölteni. Az Elnökség felkéri Kováts Attila Elnök urat, hogy ezt a 
programot az ELA-tól megkérje. 
Felmerült annak a lehetősége is, hogy egy független szervezethez lehessen 
bejelenteni a baleseteket, melyekről az MFSZ csak összesített statisztikát kapna. 
A Bureau Veritas neve került szóba ebben a tekintetben (Virág György Barnabás). 
 
Végül Kováts Attila Elnök út megköszönte Honvári Gábor úr eddigi tevékenységét az 
Elnökségben, sok sikert kívánt neki a jövőbeni feladatához. Szeretettel látjuk az MFSZ 
rendezvényein továbbra is. 
Ezután az ülést bezárta. 
 
 
 

2017 december 04.       
 
 
 
 
 
Kováts Attila       Fazekas Árpád 
MFSZ Elnök       MFSZ titkár 


