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MFSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2020.07.01. 14:00-16:30 

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

RÉSZTVEVŐK: 

Makovsky Máriusz 

Koltai Henrik 

Némethy Zoltán 

Gyökér Imre 

Peiner József 

Eszterkövi György 

Kamarás Péter 

Horváth László 

Bilitz Tibor 

Makovsky Zsolt 

Sólyom András 

Kováts Attila 

Csöndes Attila 

Pápai László 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. A COVID-19 miatt elhalasztott 2020. évi programok pótlásának 

egyeztetése és új időpontok kitűzése 

 

 Az elmaradt tisztújító közgyűlést a szabályzat szerint a vészhelyzet vége után 

három hónapon belül meg kell tartani. A közgyűlés új időpontja 2020. 

szeptember 16. szerda 14:00 óra. Ezt az időpontot az elnökség egyhangú 

szavazással elfogadta. A helyszín a TIT Stúdió (Zsombolyai út). A terem 

foglalást intézni kell (Sólyom András). 

 Az új elnökségnek alakuló ülést kell tartani, melynek időpontja 2020. 

szeptember 23. szerda 14:00 óra. Helyszín Office 2 GO. 

 A felvonó konferencia új időpontja 2021. júniusa. 

 

 

 



2. A program változások illetve elmaradások okán a már 
elfogadott  2020. évi pénzügyi terv átvizsgálása és szükség 
szerinti módosítása, amit a közgyűlés elé terjesztünk 
jóváhagyásra. (Kováts Attila) 
 

 

 A pénzügyi terv módosítását Kováts Attila elnök úr ismertette. A konferencia 

1.500.000 forint tervezett bevétele kiesett. Az utazási költségek csökkentek. A 

tervezett 21.000 forint eredmény -563.643 forintra módosult. A pénzügyi terv a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az új pénzügyi tervet az elnökség egyhangú 

szavazással elfogadta. Ez a pénzügyi terv a közgyűlés elé lesz terjesztve. 

 Az Ellenőrző Bizottság emlékeztetőjét Kováts Attila elnök úr ismertette. Az 
emlékeztető a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

3. A pénzügyi terv szerint az ez évre tervezett magyar nyelvű 
szabvány kiadások kiválasztása és a megrendelés 
jóváhagyása az MSZT felé. (Kováts Attila) 
 

 Szabó József úr küldött egy listát azon szabványokról, amelyek angol nyelven 
már megjelentek és be lettek vezetve,de magyar nyelvű fordításuk még nincs.. 
Ezen a listán szerepelnek a kidolgozási költségek is.  A magyar nyelvű 
szabványok felé akkor lesz előre lépés, ha a uniós és kormányzati pénzügyi 
hozzájárulások tisztázódnak. Az új elnökségnek lesz feladata a prioritások 
eldöntése. Kováts Zoltán által küldött lista is ismertetve lett. Hat szabvány van 
rajta prioritásként megjelölve. Ez nagyjából egyezik az MSZT javaslatával. 
Mindkét lista felkerül az MFSZ honlapjára. 
 

4. Egyebek (Kováts Attila) 

 

 Nyugdíjas klub továbbra is gazdálkodhat a szokásos 300.000 forintból. A 

programot Makovsky Máriusz megszervezi. 

 Lift-S Egyesület számára is van támogatás. A programot Peiner József úr 

majd ismerteti. 

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

álláspontját a 146-os rendelet 20. § b) ponttal kapcsolatban.  

20. § (1) Felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy 

végezheti önállóan, aki 

a) felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb szakirányú 

végzettséggel rendelkezik vagy 



b) egyéb szakirányú (lakatos, gépész, villanyszerelő) szakmunkás bizonyítványa és 

kétéves szakmai gyakorlata van, továbbá („ÉS” kapcsolat!) legalább felvonó 

karbantartó-szerelő szakképesítéssel rendelkezik. 

 

 Az MFSZ Elnöksége egyetértett abban, hogy itt „ÉS” kapcsolatról van 

szó. 

 Az E-felvonókönyv kérdése újra felmerült. Az elnökségen belül az álláspontok 

nem egységesek, de a legtöbben támogatják. Az új berendezéseknél lehetne 

beindítani. Kováts Attila elnök úr érdeklődni fog Dr.Cseh Gábor úrnál, hogy 

van-e előrelépés ennek ügyében.  

 Némethy Zoltán közölte, hogy az MMK 12 továbbképzési témát hagyott jóvá. 

Az anyag a holnapon elérhető. 

 Az ellenőröknek az továbbképzésről a papírokat a 2020. évre nem kell 

benyújtani.  
 

Kelt: Budapest, 2020. július 1. 
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