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Részrvevők: 

Szász Béla 
Horváth László 
Kamarás Péter 

Gyökér Imre 
Makovsky Zsolt 

Pápai László 
Kováts Attila 

Paróczai Anna 
Bilicz Tibor 

Koltai Henrik 
Kovács Zoltán 

Makovsky Máriusz 
Peiner József 

Sólyom András 
 

 
 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Az elnökség 2022. évi programjának egyeztetése, az új 
feladatok megbeszélése, és elosztása. 
 

 ? 

 Fontos időpontok: 2022.03.09. MFSZ közgyűlés; 2022.04.20. MFSZ elnökségi 

ülés; 2022.07.06. MFSZ elnökségi ülés; 2022.08.24. MFSZ rendkívüli 

elnökségi ülés; 2022.09.15-16. MFSZ Felvonó Konferencia; 2022.04.26-29. 

Interlift Augsburg; 2022.11.23. MFSZ elnökségi ülés. 

2. A munkabizottságok vezetőivel a 2022. évi feladatok 
kiválasztása és megbeszélése: Kováts Attila, Paróczai Anna, 



Peiner József, Kamarás Péter, Kovács Zoltán, Szász Béla, 
Makovsky Máriusz, Koltai Henrik 

 

 Oktatást kell tartani a SZME-kal kapcsolatban. Visszajelzéseket kell gyűjteni, 

és igény esetén a SZME módosítható. A pontszerző oktatások keretében lehet 

az oktatást megtartani. 

 Pápai László körbe küld a szakmán belül egy kérdőívet, hogy szükséges-e a 

SZME módosítása. Az MFSZ és LIFT-S Egyesület tagjai élhetnek a 

véleményezés jogával. 

 Munkavédelmi Bizottság – Koltai Henrik összeállít egy anyagot a 

munkavédelmi tapasztalatokkal kapcsolatban, amelyet megkapnak a MFSZ és 

LIFT-S Egyesület tagjai. 

 LIFT-S Egyesület két programot hirdetett meg, de a jelentkezők száma kevés. 

Kevés a jelentkező az augsburgi kiállításra is. 

 Oktatási Bizottság – Elindult a következő osztály a felvonó szerelő képzésben. 

Jelenleg 26 tanuló van. Tankönyvet majd biztosítani kell. 

 Etikai Bizottság – az etikai kódex módosítása még mindig napirenden van, de 

tényleges előrelépés pillanatnyilag nincs. A közgyűlésre kész anyagnak kell 

lennie, mivel ez etikai kódexet a közgyűlésnek kell jóváhagynia. 

 Ellenőrző Bizottság – a beszámolót a közgyűlésre elkészíti. 

 Nyugdíjas Klub – 2021. októberében tartottak oktatást, és vacsorát, 31 fővel. 

Kirándulást nem tartottak. A 2022. évben is várnak egy COVID „hullámvölgyet” 

hogy összejövetelt tartsanak. 

 Paróczai Anna bemutatta az MFSZ 2021. évi mérlegét. ~11 millió forint van a 

bankban. A kimutatott eredmény ~896.000 forint. 

 A 2022. évre a tagdíjak felülvizsgálatra kerülnek az egyes cégek éves 

árbevételének függvényében. Az ELA-nál tagdíj csökkentést kér az MFSZ, 

mivel a kiadások egyre nagyobb hányadát teszi ki az ELA tagdíj.   

 A 2022. évi tervet Paróczai Anna elkészíti az elnökséggel történt egyeztetés 

alapján. A terv egy külön Excel táblázatban hozzáférhető. Az irányszámokat 

az elnökség jóváhagyta, a terv a közgyűlés elé vihető. 

 Az elnökség úgy határozott, hogy a tankönyv ára 5.000 forint / darab lesz. 

3. Egyéb: Kováts Attila 
 

 Ki kell választani, hogy melyik szabvány legyen lefordítva magyarra. 

Budapest, 2022. január 26.        

 

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

MFSZ Elnök  MFSZ Titkár  


