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NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. A tájékoztató a legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről 

a XXVII. Felvonó Konferencia kapcsolatos tapasztalatok és vélemények 

összegzése. 

 Makovsky Zsolt bemutatta a Konferencia kérdőívének a kiértékelését. 

Elmondható, hogy a megadott szempontok alapján a részvevők elégedettek 

voltak az összes szemponttal. A konferencia helyszíne, időpontja, a 

jelentkezés módja és a szállodai szolgáltatás színvonala megfelelő, a jövőben 

ezt érdemes változatlanul hagyni. 

Az előadások témája és információ tartalma árnyalatnyival alacsonyabb 

pontszámot kapott, ezen érdemes lehet változtatni a jövőben. 

A következő konferencia témáinál célszerű a kérdőívben felvetett témákat 

érinteni.  

Érezhetően alacsonyabb értékeket kapott a részvétel költsége. 

 Kováts Attila bemutatta a Konferencia elszámolását, ami a megnövekedett 

költségek ellenére is nyereséges maradt. 

 Az elnökség felvetette, hogy a következő konferencián tegyük fel a kérdést, 

hogy a hallgatóságnak van e szüksége az előadások anyagára nyomtatott 

formában. 



 

2. A Műszaki Szabályozási Bizottság vezetőjének beszámolója a Felvonó 

Műszaki Biztonsági Szabályzat jelenlegi állapotáról és a további 

teendőkről. 

 Kováts Attila tájékoztatta az elnökséget, hogy a minisztériumban napirenden 

van az elküldött Szabályzat anyaga és a 146-os rendelet, következő 

változtatásakor szeretnék annak mellékleteként kiadni. 

 Pápai László tájékoztatta az elnökséget, hogy a 146-os rendeletnek kijött egy 

változtatása. Ebben a leg súlyosabb eltérések az előző verzióhoz képest, a 

szakmagyakorlásból kivették a felsőfokú végzettség elöl a szakirányú kitételt 

valamint átalakult a tervezői nyilatkozat formája. 

 

3. Tájékoztató a Magyar Szabvány Testületnél megrendelt újabb MSZ EN 

81- szabványok magyar nyelvű kiadásáról és az ezzel kapcsolatos 

feladatokról 

 Kováts Attila megosztotta az információt, az elnökséggel, hogy a 81-21-es 

szabvány fordítása a MSZT-hez le van adva, a 81-28-as szabvány 

nyersfordítása van kész, a 115-1 szabvány, fordítás alatt. A 81-70 és a 81-71 

szabványok fordítása még várat magára. A dokumentumok fordítási költsége, 

a két szerződés szerint 300.000,- illetve 200.000,-Ft.  
 

4. Aktuális ügyek, 

 Elnökség megszavazta ESZAK-FERR Kft. tag felvételét. 

 A Felügyelő Bizottság létszáma 2 főre csökkent, az elnökség felkéri a nagy 

felvonós cégeket, hogy delegáljanak dolgozóik közül, közgazdasági 

gyakorlattal rendelkező, embert a Bizottság munkájának megkönnyítésére. 

 Kováts Atilla tolmácsolta Eszterkövi György üzenetét, miszerint az Etikai 

Bizottság jelenleg az Etikai Szabályzat korszerűsítését végzi és azt a 

következő Elnökségi Ülésen bemutatja az Elnökségnek. 

 A következő Konferencia előreláthatóan június 11-12-én lesz. 

 Csendes Attila: a műszaki ellenőrök helyzetét tisztázni kell. 
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