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NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Tájékoztató a 2021. évi munkatervről és az ez évi közösségi 
programokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése: Kováts 
Attila 
 

 Valószínűleg a választásokig nem nyúlnak a 146-os rendelethez. 

 Az éves programok szervezése nehézkes. A júniusi konferencia vélhetően 

nem kivitelezhető. Az időpont esetleg szeptember 9-10. lehet. Az előadások 

témáit brainstorming keretében lehetne összegyűjteni. 



 Ha az anyag (Szakági Műszaki Előírás) megérkezik az ITM-től, akkor az 

előkészítő bizottság összeül, és megvitatja, és reagál rá. 

 Tagdíjemelés nem lesz egyelőre. A tagdíjak felülvizsgálásra kerülnek, amikor 

a friss pénzügyi adatok befutnak. 

 Az elnökségnek el kell fogadni a 2020. évi gazdálkodást, valamint a 2021. évi 

tervet. Mindkét pénzügyi tábla e-mailen körbe lett küldve, az elnökségnek ezt 

e-mailen keresztül kell „megszavaznia”. 

 

2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az MFSZ 2020. évi 

gazdálkodásával kapcsolatban elvégzett vizsgálatáról: Szász 

Béla EB elnök  

 

 Az EB a 2020. évi gazdálkodást elfogadásra javasolta, melyet az Elnökség 

egyhangúan elfogadta. 

 A 2021. évi tervet az Elnökség egyhangúan elfogadta. 

 Az Elnökség megszavazta, hogy tagdíjemelés nem lesz. A számlázás e-

mailen keresztül történne, amivel postaköltséget lehet spórolni. 

 Az e-mail listát össze kell állítani, és a honlapra titkosítva el kell helyezni a 

holnapra, ahol csak regisztrált felhasználók láthatják. 

 

 

 

 
3. Szakági Műszaki Előírás kérdései: Gyökér Imre 

 

 Az MFSZ, MMK & Lift-S Egyesület felkérést kapott, hogy nevezzen meg 

embereket, akik a bizottsági munkában részt vesznek. A névsor elküldésre 

került Cseh Gábornak. A legitimáció még nem tiszta, valamint az sem 

tisztázott, hogy felkérést a minisztérium indítja, vagy sem. A TÜV Süd 

irodájában lehetőség van az összehívásra a járványügyi előírások figyelembe 

vételével. A határozatot Pápai László kivetítette, amelyen a névsor is szerepel. 

 A 2020-ban indult OKJ-s képzések befejeződnek a régi rendszer szerint. Két 

osztály kifut 2022-ig, de hogy utána hogyan lesz a felvonó szerelő képzés az 

még bizonytalan. 

 Ellenőri tanfolyam most ér véget, vélhetően sikeres vizsgákkal. Következő 

ellenőri tanfolyam csak akkor indítható, ha a jogszabályi háttér megteremtődik 

hozzá, talán a 146-os rendelet módosításával. 



 

4. Egyéb 

 

 Kamarás Péter tájékoztatta az Elnökséget, hogy két felvonós osztály fut kb. 50 

tanulóval. 

 Az új rendszer jogi környezete még nem tisztázott, de vélhetően folytatódni 

fog az oktatás. 

 Az Etikai Bizottságnak módosítani kellene az Etikai Kódexet. Meg kellene 

szondázni a tagság véleményét. Makovsky Zsolt leöltötte más szervezetek 

etikai kódexét mintának. A következő elnökségi ülésre (2021.04.14.) álljon 

össze egy ütemterv. 

Kelt: Budapest, 2021. február 18. 
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