
JEGYZŐKÖNYV 

MFSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2020.09.23. 15:00-16:30 

HELYSZÍN: LIFTOFF IRODA, BUDAPEST VI. KER. WEINER LEÓ 

UTCA 4. 

RÉSZTVEVŐK: 

Makovsky Zsolt 

Makovsky Máriusz 

Kováts Attila 

Főglein József 

Szász Béla 

Sólyom András 

Kamarás Péter 

Koltai Henrik 

Bilitz Tibor 

Németh László 

Gyökér Imre 

Nagy Sándor 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Az újonnan megválasztott elnökség ez évi programjának 

egyeztetése, az új feladatok megbeszélése és elosztása. 

(Kováts Attila) 

 

 Elnökség tagjai: Kováts Attila (elnök), Gyökér Imre, Bilitz Tibor, Koltai Henrik, 

Pápai László, Horváth László, Makovsky Zsolt 

 Ellenőrző bizottság tagjai: Nagy Sándor, Szász Béla, Némethy László 

 Etikai bizottság tagjai: Főglein József, Kovács Zoltán, Németh László. 

 Az ellenőrző bizottságnak, és az etikai bizottságnak rendszeresen üléseznie 

kell. 

 Az etikai és ellenőrző bizottságok elnökeit online választjuk meg. 

 A 2021. évi közgyűlésen téma lesz az alapszabály, valamint a tagdíjak 

felülvizsgálata.  

 Az elnökség egyhangú szavazással Pápai Lászlót választotta a műszaki 

szabályozási bizottság vezetőjévé. 

 Munkavédelmi bizottság vezetője továbbra is Koltai Henrik lesz. 



 Kisvállalkozásokat továbbra is Peiner József a Lift-S Egyesület elnöke, 

valamint Csöndes Attila képviseli. 

 Az oktatási bizottság vezetését továbbra is Kamarás Péter vállalja. 

 A felvonó szerelő képzés következő évfolyamának indulási időpontja 

pillanatnyilag bizonytalan rendeleti háttér hiányában. 

 A tankönyvből 50-50 darabot kellene vinni a Comfort Lifthez és a Liftshophoz 

előzetes egyeztetés után. 

 A nyugdíjas klub vezetését továbbra is Makovsky Máriusz vállalja. 

 Következő elnökségi ülés időpontja: 2020. december 2. 14: 00 órakor. 

 

 
2. Egyebek (Kováts Attila) 

 

 Az alapszabály módosításához jogi támogatás szükséges. 

 Az etikai kódex módosítása az etikai bizottság feladata lesz. 

 Az alapszabály szerint az elnök az elnökségből alelnököt választhat, akinek az 

alapszabályban meghatározott feladatokat delegálhat. 

 Kováts Attila elnök kijelölése alapján Makovsky Zsolt lett az alelnök. 

 

3. Aktuális ügyek (Koltai Henrik) 

 

 A felvonó berendezések a környezeti termikus terhelés növekedése miatt az 

akna és a felvonó fülkeszellőzéssel kapcsolatos kiegészítő intézkedések 

szükségesek. 

 Az építési felvonó berendezések telepítésével, használatával kapcsolatos 

közigazgatási és üzembe helyezési eljárások lehetőségei. 

 A felvonó berendezések vezérlésének kiegészítése Önmentő rendszerrel, 

amely biztonságosan használható és az üzemeltetőket, használókat nem 

téveszti meg az alkalmazhatósági területe. 

 Az MSZ EN 81/71 vandál biztos felvonó berendezések Kat. 1 Kat. 2 

kialakítása az aknaajtó fülkeajtó és fülke burkolat esetén. Az átláthatóság a 

kisforgalmú helyszíneken a fülkében rekedt utas (ok) mielőbbi mentése 

érdekében. / kisforgalmú állomások esetén a zárt fülkében nem láthatóak a 

bent rekedt utas (ok). A távvészjelző nem megfelelő működése esetén a 

fülkében rekedt utas kimenekítése kérdéses. 

 A csurgalékvíz biztonságos kiemelésének műszaki megoldása, optikai illetve 

elektronikus érzékelőkkel történő kialakítással a vízterhelés és a kipárolgás 

csökkentése érdekében. 

 

 



 

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 23. 

 

Kováts Attila s.k.      Sólyom András s.k. 

MFSZ Elnök       MFSZ Titkár 


