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MFSZ Rendkívüli Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2017.10.25, Office2go Iroda 

 
Készült: 2017. 10. 25. 
 
Jelenlévők: 
 
Kováts Attila  MFSz Elnök 
Csöndes Attila Elnökségi tag 
Honvári Gábor  Elnökségi tag 
Horváth László Elnökségi tag 
Koltai Henrik  Elnökségi tag 
Makovsky Zsolt  Elnökségi tag   
Pápai László  Elnökségi tag 
 
Dr. Cseh Gábor NGM 
Makovsky Máriusz MMK 
Némethy Zoltán MMK 
Fazekas Árpád MFSz Titkár 
 
Hiányzó: 
Némethy Zoltán MMK 
 
 
 
Az Elnökség szavazatképes. 
 
Témakörök: 
 

1.) AZ EN81-20/50 szabványok bevezetésével kapcsolatos tájékoztató, a szabványok 
magyar nyelvű kiadásának helyzetéről. 

 
2.) Témaindító és egyben feladat kijelölő egyeztetés a Felvonó Műszaki Biztonsági 

Szabályzat (FMBSZ) elkészítésére. 
 

3.) Egyebek 
 

 
 
Részletezés: 
 

1.) Kováts Attila MFSZ Elnök tájékoztatója az EN81-20/50 szabványok magyarnyelvű 
kiadásának jelenlegi állásáról. 
 

 EN81-50 magyar nyelvű verzió kiadásának várható időpontja 2018. Január 

 EN81-20  magyar nyelvű verzió kiadásának várható dátuma 2018 II. 
                     Negyedévben várható. Kb 30% lektorált. 

 
Dr. Cseh Gábor: Egy tervezett szabályozás szerint a kedvezményes áron hozzáférhetővé 

teendő szabványok körét egy szakmai bizottság jelölhetné ki a jövőben.  
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2.) Témaindító és egyben feladat kijelölő egyeztetés a Felvonó Műszaki Biztonsági 
Szabályzat (FMBSZ) elkészítésére. 
 
Dr. Cseh Gábor:  
A 146-os Kormányrendelet jelenleg módosítás alatt van. Ebbe a módosításba már 
nem fér bele az FMBSZ beillesztése. Figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a nemzeti 
jogkörbe tartozó elemek kerülhetnek be a Szabályzatba, a Felvonó Direktíva alá 
tartozó elemek nem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyártás tervezés nem lehet 
része a szabályzatnak, a felújítás, alkatrész csere, üzemeltetés, karbantartás stb. 
igen. 
A normaszövegbe csak az FMBSZ és a Műszaki Szakbizottság mandátumának 
meghatározása kerülne, maga a Szabályzat pedig egy új mellékletként kerülne be a 
jogszabályba. 
 
Koltai Henrik: 
Az EN81-80/2014 szabványt kell bázisnak tekinteni, ennek Műszaki előírásait kell 
figyelembe venni. 
 
Makovsky Máriusz: 
A múltban volt arra példa, hogy visszamenőleges szabályozást vezettek be a már nem 
pótolható biztonsági berencezések körére. Ez most is kezelhető lenne a Szabályzattal. 
 
Csöndes Attila: 
Jelenleg nem elég objektív a felújítások megítélése, a Bejelentett Szervezeteket e 
tekinteben meg kell erősíteni a Szabályzattal, ez legyen a cél. 
 
Az FMBSZ Bizottság. Pápai László a Bizottság vezetője. 
A Bizottság a mandátumát 5 évre kapja, a Szabályzat megalkotásán túl annak 
karbantartása is a feladata lesz. 
A tagok kiválasztása a Bizottság vezetőjének feladata, a megbeszéléseket hamarosan 
megkezdi. 
 
Pápai László: 
A Szabályzatot három témakörre kellene elkészíteni. 

 Meglévő felvonók eseti modernizációjára 

 A felvonó leállítás feltételeinek meghatározására 

 A nem reprodukálható biztonsági berendezések cseréjére (visszamenőlegesen, 
határidő meghatározásával). Ezeket az alkatrészeket listába kell sorolni. 

 
A bázis az EN81-80/2014 szabvány műszaki előírásai lennének, a Koltai Henrik által 
közreadott táblázat komlettírozásával. Itt meg lehet adni azt is, hogy milyen esetekben 
kell tervezői beavatkozást megkövetelni. 
 
A Szabályzat alaki követelményei: A bemutatott minta alapján 
 
Az Elnökség az FMBSZ Bizottság felállítását és a Szabályzat elkészítést egyhangúlag 
szükségesnek tartotta, szavazással azt elfogadta.  
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Határidők: 
 
A véghatáridő tekintetében kétszer három hónapot kell figyelembe venni a 
Kormányzati, majd az Uniós notifikációs eljárás lebonyolítása miatt. 
 
Az Elnökség a határidő tekintetében az alábbi döntést hozta: 
A tervezhető legkorábbi hatálybalépési időpont 2019.Január 01. 
 
Részhatáridők: 
 
Bizottság összetétel véglegesítés: 2017.12.31. 
Az FMBSZ szövegének véglegesítése: 2018. Június a siófoki Konferencián. 
Az FMBSZ benyújtásának határideje az NGM felé 2018.06.30. 
 

 
2017 október 25.       
 
 
 
 
 
Kováts Attila       Fazekas Árpád 
MFSZ Elnök       MFSZ titkár 
 
 
 


