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NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. a 2021 évi közösségi programokkal kapcsolatos feladatok 
megbeszélése a feladtok szétosztása, különös tekintettel a 
XXVIII. Felvonó Konferenciával kapcsolatosan.: Kováts Attila 

 A Minisztérium jóváhagyta a javaslatunkat a szakmai továbbképzés és 

vizsgázás ügyében. 

 Meg kell határozni a Konferencia „Főcímét”, fő témáját. A felmerült témák 

„Innováció”,  

Fejlődés,  

Fejlesztés,  

Jövőbe tekintés, 

 

Az előadásokra az alábbi javaslatok születtek. 

Némethy Zoltán tolmácsolásában Oplatka professzor úr két témát ajánlott: 

Gellérthegyre tervezett kötélvasút  

vagy 

„ A súrlódás néhány kevésbé ismert formája és tulajdonsága” 



Honvári Gábor:  

IoT (eszközhálózati) rendszerek jövője a lifteknél és mozgólépcsőknél 

Koltai Henrik: 

A jótállás, szerződések kérdései 

Kamarás Péter: 

Szakképzés helyzete az OKJ után 

Kováts Attila: 

Új szerelési metódusok, állványnélküli szerelés 

Makovsky Zsolt: 

Az új Etkai Kódex bemutatása, etikai érzékenyítés. 

Pályázás módja, pályázati lehetőségek 

Magasházak függőleges forgalmának ellátása 

 

 Szervező bizottság összeállítása.  

A szervezésben történő részvételre felkérjük az elnökség tagjain kívül, a 

korábbi szervezésben aktívan résztvevő embereket 

Csöndes A 

Sólyom A 

Peiner J. 

Szász B. 

Fazekas Á. 

 

 A Konferencia rendezésére rendelkezésre áll az anyagi fedezet, a tagdíjakat a 

tagság rendkívül nagy arányban befizette.  

 

 

2. A munkabizottságok ez évi konkrét feladatainak egyeztetése a 

téma felelősök felkérése 

Makovsky Zsolt, Szász Béla, Németh László 

 Tag toborzás lehetősége, tagság előnyeinek a kihangsúlyozása szükséges. 

 Az Etikai bizottság készített egy ütemezést a Kódex frissítésére, 

megvitatására, elfogadására. Az Elnökség szorosabb ütemezésre kéri a 

Bizottságot, a kész Etikai Kódex a július 7.-i elnökségi ülésre készüljön el. 

 
3. Tájékoztató a Szakági Műszaki Előírások dokumentumának 

jelenlegi állapotáról és a várható további feladatokról, 

Gyökér Imre, 

 A jelenlegi állapot: A Módosítások, amiket a Minisztérium kért, megtörténtek. 

Most a Minisztérium válaszára várunk. A közeljövőben válasz még nem 

várható, Tervezik a Katasztrófavédelem bevonását a véleményezésbe. 

 



4. Egyéb 

 Gyökér Imre: Az ÉMI TÜV a jelen helyzetben még online tartja meg a 

továbbképzést. 

 Pápai László bemutatta az ITM felé tett javaslatot, az ELA által említett RRF 

támogatások felhasználhatóságáról (az ország pályázatának beadási 

határideje április 30)  

 A következő elnökségi ülésre javaslatokat várunk a Konferencián díjazandók 

személyére. 

 A következő elnökségi ülés (2021.07.07.)  

Kelt: Budapest, 2021. április 14. 

 

Kováts Attila s.k.      Makovsky Zsolt s.k. 

MFSZ Elnök       Jkv vezető 


