
JEGYZŐKÖNYV 

MFSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2020.03.06. 14:00-16:30 

HELYSZÍN: OFFICE 2 GO, BUDAPEST II. KER. LAJOS UTCA 74. 

RÉSZTVEVŐK: 

Makovsky Máriusz 

Fazekas Árpád 

Koltai Henrik 

Kamarás Péter 

Pápai László 

Peiner József 

Némethy Zoltán 

Gyökér Imre 

Horváth László 

Eszterkövi György 

Csöndes Attila 

Makovsky Zsolt 

Sólyom András 

Paróczai Anna 

Kováts Attila 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Beszámoló a MFSZ 2019. évi gazdálkodásáról, valamint a 

2020. évi költségvetésről (Kováts Attila)  

 

 A 2019. évi eredmény -1.316.000 Ft szemben a tervezett -483.000 Ft-tal. A 

tankönyv értékesítés kevesebb volt, a szabványok támogatása pedig több, ez 

okozta a jelentősebb különbséget. A 2019. évi gazdasági beszámolót az 

elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 

 A kiadások kb. 300.000 Ft-tal emelkedtek. 

 A 2020. évi tervben a 2019. évi tényhez képest jelentős különbség nincs. A 

szabványok támogatása kevesebb lesz, mert a fordítások többsége 

befejeződött. 

 A Lift-S egyesület támogatása a terv szerint marad 200.000 Ft. 

 A könyv eladás várhatóan 60 db. 

 A konferencia bevételt 1.500.000 Ft-ra kell emelni. 



 Ajánlatot kell kérni a szállodától a konferenciára. 

 Tagdíj revízió szükséges. Az új elnökségnek ez feladata. 

 A 2020. évi terv eredménye kb. nullára lett hozva. A 2020. évi tervet az 

elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 

 

2. 2020. Tisztújító Közgyűlés előkészítése (Fazekas Árpád), jelölő 

lista lezárása. 

 

 A részvételi arány alacsonyabb volt a négy évvel ezelőttihez képest. 

 Az elnök személyére két nevet jelöltek (Kováts Attila, Fazekas Árpád), de 

Fazekas Árpád nem vállalja. 

 Elnökségi tagnak 10 jelölt van. Etikai Bizottságba 5 jelölt van. Ellenőrző 

Bizottságba 6 jelölt van. 

 A szavazólap elkészült. Az elnökség egyöntetűen elfogadta, így a lista a 

Közgyűlés elé terjeszthető. 

 Elkészült a közgyűlési meghívó, postán és/vagy e-mailen kerül kiküldésre. 

 

 

3. Egyéb (Kováts Attila) 

 

 .A 146-os rendelet módosítása folyamatban van. Bent van a minisztériumban. 

 A felvonó szerelő képzés nem hatósági formában történik majd. 

 Otis részéről Pápai László kezdeményezte, hogy az MFSZ kialakítaná a saját 

álláspontját a 146-os rendelet 20. § kapcsolatban.  

 Járossy Zoltán egyéni tagként történő felvételét az elnökség egyhangú 

szavazással jóváhagyta. 

 Csutorás Géza egyéni tagként történő felvételét az elnökség egyhangú 

szavazással jóváhagyta. 

 

Kelt: Budapest, 2020. március 6. 

 

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

MFSZ Elnök       MFSZ Titkár 


