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MFSZ Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2018.02.14, Office2go Iroda 

 
Készült: 2018. 02. 14. 
 
Jelenlévők: 
 
Kováts Attila  MFSz Elnök 
Csöndes Attila Elnökségi tag 
Horváth László Elnökségi tag 
Koltai Henrik  Elnökségi tag 
Pápai László  Elnökségi tag 
   
 
Apatini Kornél Ellenőrző Bizottság 
Eszterkövi György Etikai bizottság 
Fazekas Árpád MFSz Titkár 
Gyökér Imre  ÉMI-TÜV 
Kovács Zoltán TÜV Rheinland 
Némethy Zoltán MMK 
Paróczai Anna MFSZ 
Peiner József Lift-S Egyesület 
 
Hiányzó: 
Honvári Gábor  Elnökségi tag 
Makovsky Zsolt  Elnökségi tag  
Makovsky Máriusz MFSZ 
Kamarás Péter Oktatási Bizottság 
Bilitz Tibor  Elnökségi tag jelölt 
 
Az Elnökség szavazatképes. 
 
Témakörök: 
 

1.) Gazdasági beszámoló és 2018 évi terv. (KA és PA) 
2.) Az Ellenőrző Bizottság véleménye a 2017 év gazdálkodásáról és a 2018-as tervről 

(AK) 
3.) A beszámoló elfogadása 
4.) A Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat előkészítő bizottság jelentése (PL) 
5.) Az ELA-ban az MFSZ-t képviselő küldöttek beszámolója (KZ és FA) 
6.) Egyebek 

 MMK továbbképzés 

 M3-as akadálymentesítés 

 Mozgólépcső akadálymentesítési tanulmány 
 

7.) MSZ EN 81-50 szabvány megjelenése, kedvezményes áron 35 vállalkozás kaphatja 
meg. 

8.) Konferencia témakörök, a szervezés megkezdése 
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Részletezés: 
1– 3.)  Beszámoló és Terv 

 

 Kováts Attila MFSZ Elnök tájékoztatója a közelgő Közgyűlés előkészítéséről. a 2017 
évi gazdálkodás áttekintése és a 2018 évi terv felvázolása. 

 A pénzügyi beszámolót és a mérleget az Elnökség szavazással elfogadta. 

 A 2018 évi tervvel kapcsolatban két helyen módosítást kér az Elnökség, a 
szabványkiadásra 400.000,-Ft-ot a költségek között szerepeltetni kell, valamint a 
felvonószerelő tankönyv lektorálására, nyomtatásra 500.000,-Ft-ot a költségek közzé 
és 500.000,- Ft-ot a bevételi oldalra is be kell tenni a könyvek értékesítése kapcsán. 
Felmerült még a konferencián kiadandó díjak finanszírozása az MFSZ és a Lift-S 
Egyesület költségmegosztása. Az Elnökség felkéri a két szervezet Elnökét a téma 
rendezésére. 

 Az Ellenőrző Bizottság Elnöke kiemelte a tagdíjbevételek örvendetes, nagyarányú 
növekedését, a tavalyi észrevételeket az Elnökség megfogadta és rendezte az ott 
felmerült kéréseket. Kiemelte még a könyvek precíz, pontos vezetését. 

 Az Elnökség a Beszámolót elfogadta és alkalmasnak találta a Közgyűlésen azt 
szavazásra bocsájtani. 

 
4.) Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat munkacsoport jelentése 

 2017.12.04-ülés három témakört jelölt ki 
o Meglévő felvonók egyedi felújítása, modernizációja 
o A felvonók leállításának feltételei 
o A már nem beszerezhető biztonsági berendezések listája és eljárás a cseréhez 

 
A felvonók felújítása, modernizációja esetén követendő folyamat táblázatba 
szerkesztése, a munkapéldány megküldése a Nyilvántartott Szervezetek számára 
véleményezésre. 
 
Következő ülés időpontja: 2018.03.14. 14:00h Otis tárgyaló 
 

5.) Kovács Zoltán beszámolója az ELA Accessibility munkacsoport eddigi 
tevékenységéről 

 Fazekas Árpád beszámolója az ELA SNEL munkacsoport eddigi tevékenységéről. 
 
6.) Némethy Zoltán (MMK) beszámolója az utóbbi időben zajló MMK aktivitásokról, 

többek között az oktatás jelenlegi gyakorlatáról a megyei kamarák tekintetében. Az 
MMK országos tagozata kénytelen az oktatásokat szervezni és bonyolítani, mert a 
megyei kamarák erre nincsenek felkészülve. 

 Az M3 metró akadálymentesítésére a BME-t is felkérték véleményezésre. 
 Néhány állomáson nem gond az akadálymentesítés, néhány más állomáson a 

felvonóval történő akadálymentesítés nagyon költséges lenne. A ferdepályás lift lehet 
a megoldás, ha erre van elegendő hely. 

 A BME egy tanulmányt készített a mozgólépcsők akadálymentesítéséről, melynek 
összegzése az, hogy ez ésszerű keretek mellett nem megoldható. 

 
7) Az MSZ EN 81-50 szabvány magyar nyelvű kiadása megtörtént. Az MFSZ kap egy 

tiszteletpéldányt és 35 db-ra vonatkozóan 10% árengedményt. A 35 db-ot a 35 MFSZ 
vállalkozói tag számára tesszük hozzáférhetővé. 
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8.) Konferencia témakörök, előadók felkérése 
o Felvonó Műszaki Biztonsági Szabályzat remélhetően végleges verziójának 

ismertetése 
o Baleset történt – balesetet okozott kifejezések összefüggései (Dr. Oplatka 

Gábor) 
o SNEL helyzete 
o A Keller Hidrolift munkatársa Tóth Zoltán előadása (szakdolgozat téma) 

 
Felmerült annak az igénye, hogy szomszédos ország(ok) szövetségeit is hívjuk meg, 
elmélyítve a kapcsolatokat. 

 
A következő Elnökségi ülés időpontja: 2018.04.25. Office2go Iroda 
  
 
2018 február 14.       
 
 
 
 
 
Kováts Attila       Fazekas Árpád 
MFSZ Elnök       MFSZ titkár 


