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1. Összefoglaló 
1.1. A tagozat feladatait el tudta látni és munkájára érdemi panasz nem érkezett. 

1.2. A határidők tartás nem mindig sikerült, mivel a tagozatnak apparátusa nincs  

1.3. Munkánkat a kusza és hiányos jogszabályok nehezítik. 

1.4. Az MMK deklarálta ugyan, hogy „Minden Mérnök Kamarája” de ezt sem az 

alapszabály, sem a gyakorlat, nem igazolta vissza. (Biblia a 266. korm. rendelet) 

1.5. A sokszor hangoztatott mértékadó tagozat a szakmai gondolkozás teljes hiányára utal. 

1.6. A jogosultságok és tanúsítások rendszere nem teljeskörű és kiadásuk nem egységes. 

Határidő nélkül kiadottak sok zavart okoznak, a továbbképzést szabotálják. 

1.6.1. A tanúsításokat és a jogosultságokat teljesen azonos rendszerben és automatikusan 

kellene kezelni, mert a jogalkotás buktatói miatt, ez akár évente változhat.  

1.6.2. Célszérű lenne, ha minden esetben a kivétel nélkül csak a szakmai tagozat bírálna, és 

minden okiratot (tanúsítást, jogosítványt) az MK adna ki. 

1.6.3. Minden szakterületen szükség lenne tervezőre, szakértőre, felelős műszaki vezetőre és 

műszaki ellenőrre a jogszabályi előírások szerint, vagy tanúsítási formában. 

1.6.4. A kamarai nyilvántartási rendszert, ahol a működési engedély kiadásához nincs 

közünk vagy meg kell szüntetni, vagy a szakmai elbírálás is kerüljön az MMK-hoz 

2. Tagozati alapadatok 
2.1. Létszámok 

Taglétszám alakulása: 

Dátum Tagozati taglétszám 

2019. január 1-jén 1 129 

2020. január 1-jén 1 152 

2021. január 1-jén 1 085 

2021. március 31-én 1 082 

2022. március 31-én 1 055 

Területi megoszlás: 
(2022. március 31-i adatok alapján) 

Megye Létszám Százalék 

Budapest és Pest megye 501 47,49% 

Baranya megye 32 3,03% 

Bács-Kiskun megye 37 3,51% 

Békés megye 27 2,56% 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 41 3,89% 

Csongrád megye 31 2,94% 

Fejér megye 50 4,74% 

Győr-Moson-Sopron megye 29 2,75% 

Hajdú-Bihar megye 53 5,02% 

Heves megye 18 1,71% 

Komárom-Esztergom megye 44 4,17% 

Nógrád megye 41 3,89% 

Somogy megye 12 1,14% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 17 1,61% 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 22 2,09% 

Tolna megye 18 1,71% 

Vas megye 18 1,71% 

Veszprém megye 38 3,60% 

Zala megye 26 2,46% 
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Életkor adatok: 

A tagozati tagok átlagéletkora 2022. március 31-én 61,04 év. 

A tagozati tagok korfája az alábbiak szerint alakul: 

 

 
 

2.2. Jogosultságok 

 

A tagozathoz tartozó jogosultságokat a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szabályozza. 

 

Kód Megnevezés 
2021. 

03.31-i 

létszám 

2022. 

03.31-i 

létszám 

Új 2021-

ben 

Tervezői jogosultságok 

F-T Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda tervező 66 65 0 

 

 

2.3. Kamarai tanúsítás 

 

A tagozat a Tanúsítási Szabályzat szerinti tanúsítványt az alábbiak szerint ad ki. 

 

Tagozati tanúsítványok 2021.03.31-én 2022.03.31-én 

Igényelhető tanúsítvány fajták 71 71 

Kiadott tanúsítvány fajták 32 35 

Nem kiadott tanúsítvány fajták 39 36 

Kiadott tanúsítványok összesen 2141 2336 

Ebből az előző évben 557 462 

Tanúsítvánnyal rendelkező tagozati tagok 404 405 
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3. Szervezeti működés 
3.1. Testületi ülések 

A tagozat legfőbb szerve a tagozati taggyűlés 

A taggyűlés összehívására 2 évente, (legutóbb 2021-ben) kerül sor. A következő 2023. okt. 1.  

A tagozati elnökség 2021-ban mint ahogy terveztük 6 alkalommal ülésezett: 

o 2021.   február 2,  március 8.  június 7.  

szeptember 8.  október 19.  december 7. 

o 2022 évre is hat alkalmat terveztünk 

A tagozati taggyűlés és a tagozati elnökség üléseinek napirendje, valamint emlékeztetője, az 

MMK Főtitkárságán és az MMK honlapján → Tagozatok → Aéf érhető. 

3.2. Szakosztályok 

A tagozatnak szakosztályai nincsennek, és ennek igénye eddig nem is merült fel 

 

3.3. Szakcsoportok 

A tagozatnak steril szakcsoportja csak a BPMK keretei között működik 

A tagozatnak 2020-ban 4 vegyes szakcsoportja volt Új szakcsoport ez évben nem alakul 

A tagozat vegyes szakcsoportjai az alábbi megyékben vannak.  

Debrecen Aéf-Gépészet-Munkabiztonság 

Miskolc  Aéf-Gépészet-Munkabiztonság 

Szolnok  Aéf-Gépészet-Munkabiztonság 

Veszprém  Aéf-Gépészet-Munkabiztonság 

A szakcsoportok aktívitása különböző, és elsősorban a szakmai továbbképzések 

szervezésében és lebonyolításában vesznek részt. 

3.4. Kommunikáció nyilvánosság 

A tagozat hírei az MMK honlapján → Tagozatok → Aéf érhetőek el 

Tagozati hírlevelet nem küldünk a tagok részére. 

A tagozat a Mérnök Újságban alkalomszerűen jelenik meg. 
 

4. Szakmai tevékenység 
4.1. Továbbképzés, oktatás 

4.1.1. Jogszabály és kamarai szabályzat alapján szervezett kötelező képzések 

Az elnökség a tematikát szakmailag elbírálja és állást foglal a tervezett előadók alkalmasságá-

ról is, továbbá a megvalósítást, azaz az előadásokat a helyszínen is ellenőrzi. 

Az Online képzés a gyenge felkészültségű hallgatóság esetében működő képes, a nagy 

gyakorlatú kollegák esetében nem szerencsés, mert a náluk szokásos nívós 

eszmecsere kialakulása nehézkes. 

A megyei szervezésű képzéseknél a „Törzslapot” nem mindig kapjuk meg 

A 2021 évben jóváhagyott továbbképzési anyagok és a résztvevők:  
[18_2021_0001] Felvonó ellenőröknek TÜV-Süd.: 146/2014.(V.5.)  211 fő 

[18_2021_0002] CONSTRUMA Építőgépészek: elhalasztva elmaradt 

[18_2021_0003] OEME Akadémia szept.2 és 9.     147 fő 

[18_2021_0004] Gépészeti szakmai nap  törzslapot nem kaptunk 

[18_2021_0005] Felv. ell. TÜV-Rheiland.: 146/2014.(V.5.) .      90 fő 

[18_2021_0006] XXVIII. Felvonó Konferencia      127 fő 

[18_2021_0007] Továbbképzés Miskolc        49 fő  

[18_2021_0008] Továbbképzés Debrecen       18 fő  

Σ 642 fő 
 

[MT1] megjegyzést írt: Kérjük megadni, hogy ha 

elérhetők valahol a testületi ülések dokumentumai. 

[MT2] megjegyzést írt: Kérjük megadni, hogy ha 

elérhetők valahol a testületi ülések dokumentumai. 

[MT3] megjegyzést írt: Kérjük, ha az év során az újság 

valamely számában szakmai melléklettel is megjelent a 

tagozat, azt külön is tüntessék fel. 
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4.1.2. Önkéntesen szervezett képzések, egyéb programok 

Felvonó Konferencia (MFSz) évente, 1,5 napos 

Emelőgépes Konferencia (OEME) 2,5 napos 2022.ben esedékes (kb. 250 fő)  

 

4.2. Beszámoló és jogosultsági vizsgák 

4.2.1. A tagozat szakterületébe tartozó jogosultságok esetében nincs vizsgakötelezettség, de 

szakmai elbeszélgetés van.  

4.2.2. A felvonó és mozgólépcső ellenőrök esetében évi 16 órás kötelező képzést követően 

szakmai vizsga van minden évben. ([146/2014. (V.5.) korm rendelet] 

 

4.3. Feladat alapú pályázatok 

 

4.3.1. 2021. évi FAP pályázatok 

A tagozat 2021-ben a FAP pályázati rendszer keretében a Munkabiztonsági Tagozattal közösen 

az alábbi segédleteket, útmutatókat dolgozta ki. 

 

Emelőgépek időszakos vizsgálatának eljárásrendje 

Szerzők:  

FELFÖLDI Krisztina, JÁMBOR András, TÓTH Sándor, BÜKI Gábor, GÓDOR Balázs 

A pályamű támogatást nyújt az AÉF Tagozat G-D-36 Daruk, emelőberendezések, 

emelőeszközök, illetve a Munkabiztonsági Tagozat Mb-5 SZ: Emelőgép technológiája és 

eszközeinek biztonsága területén működő tagjainak munkájához. Alkalmas továbbképzés 

tananyagának összeállításához. 

Az útmutatót használni tudja minden olyan szakember, hatóság, aki az emelőgépek 

üzemeltetésével, időszakos vizsgálatával kapcsolatban tevékenykedik. 

Az útmutató megfogalmaz szabályozási korszerűsítési és módosítási javaslatokat, 

például a korszerűsítésre váró 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett biztonsági 

szabályzat emelőgép vizsgálatokkal összefüggő fejezetének kidolgozásához. 

 

4.3.2. Korábbi évek pályázatai 

 

FAP anyag megnevezése 
Összes 

letöltés 

Híddaruk méretezési segédlete (2019) 41 

Felvonók felújítása és átalakítása – Műszaki segédlet (2018) 112 

Kiegészítések, értelmezések a 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett 

Emelőgépek Biztonsági Szabályzathoz (2017) 
264 

Útmutató az emelőgépek biztonsági szabályzatához (2016) 176 

 

 

4.4. Részvétel a jogalkotásban, jogszabályok véleményezése 

4.4.1.felvonókra vonatkozó rendelkezések véleményezés 

4.4.2.Aktív közreműködés a „Felvonók, Mozgólépcsők és Mozgójárdák Szakági Műszaki 

Előírások” kidolgozásában és folyamatos korszerűsítésében,  

4.4.3. OKJ rendszer felszámolásából adódó pótlólagos megoldások kimunkálása 

4.3.3. Emelőgépekre vonatkozó előírások véleményezése 
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5. Kapcsolatok, együttműködések 
 

5.1. Más szakmai szervezetekkel  

5.1.1. Építéstudományi Egyesület 

5.1.2. Magyar Felvonó Szövetség 

5.1.3. Országos Emelőgépes Egyesület 

 

5.2. Az MMK tagozatai közül különösen: 

 

5.2.1. Munkavédelmi és munkabiztonsági Tagozat 

5.2.2. Gépészeti Tagozat 

 

6. Díjak, kitüntetések 

Szakmai díjat a  Magyar Felvonó Szövetséggel közösen minden évben a 

Felvonó Konferencián adunk át. 2021-évben: 

„Dr Sváb János életműdíjat” kapott:    Koltai Henrik 

„Felvonó szakma kiváló művelője” kapott  

Horváth László és Szabó Jánost 
 

7. Gazdálkodás 
7.1. Az SzMT munkájának köszönhetően a bevételek a tervezettet 16,6 % al meghaladták. 

7.2. A vírushelyzet miatt egyes programok elmaradtak, a működési költségek viszont nőttek, 

de a kiadások összességében a tervezett szinten alakultak 

 
2020. évi nyitó keret: 18 762 Ft 

Tagozati működési keret az MMK költségvetéséből   1 407 447 Ft 

Egyéb saját bevétel 455.000 Ft 

2020. évi bevételek összesen 1 882 447 Ft 

2020-ban felhasznált összeg 1 429 022 Ft 

2020. évi záró keret: 472 187 Ft 

Ebből 2021.12.31-ig felhasználandó: 0 Ft 

 

Az év folyamán alapvetően mindent módosítani kellett. Jelentősebb elmaradások: 

Kiadványok (szabvány fordítások, segédletek), Sváb János emlékév rendezvényei, Sífelvonók 

kötélpályák is jelentősen csúszott. 

 

2021. évi nyitó keret:  472 187 Ft 

Tagozati működési keret az MMK költségvetéséből    1 492 714 Ft 

Egyéb bevételek  455 000 Ft 

2021. évi bevételek összesen  1 942 714 Ft 

2021-ben felhasznált összeg  1 099 575 Ft 

2021. évi záró keret:  1320 326 Ft 

Ebből 2022-re tovább vihető:  1320 326 Ft 

 

Figyelem:  

A táblázat második sora így helyes, de a nyersanyagból hiányzott, ill. 0 Ft volt! 
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8. 2022. évi munkaterv 
8.1. Tagjainktól érkező megkeresésekre adandó válaszok 

8.1.1. Illetékesek kijelölése, megkeresése. 

8.1.2. A kérdéskör feltárása és mérlegelése (Tagozati, vagy MMK állásfoglalás?) 

8.1.3. Általánosan érdekes válasz terítése  

8.2. Saját magunk által generált feladatok 

8.2.1. Elnökségi ülések és a tisztújító közgyűlés előkészítése, 

8.2.2. Napirendek összeállítása és kiküldése 

8.2.3. Elnökségi ülésen való aktív részvétel. Tervezett időpontok:  

Január 25, Március 22, Május 24, Szeptember 6, Október 18, December 6. 

8.2.4. Elnökségi ülések és közgyűlés jegyzőkönyvezése 

8.2.5. Tagozati honlap működtetése 

8.2.6. FAP-ra érett témák kiválasztása és a pályázatot előkészítő felkérése 

8.2.7. Oktatási anyagok és oktatók minősítése, a jóváhagyott oktatások (anyagának és 

előadóinak) helyszíni ellenőrzése 

8.2.8. Építőgépész képzés újra indítása Mester Iskola, vagy Szakmérnök képzés formájában 

8.2.9. Társintézmények és szervezetek rendezvényein kijelölt részvétel. 

8.3. MMK-tól érkező anyagok 

8.3.1. Illetékes megkeresése, felkérése 

8.3.2. Válasz megküldése, v. választervezet tagozati elnökség élé utalása 

8.3.3. Az MMK viszontválaszának kiértékelése, ha szükséges tovább vitele. 

8.4. Külső megkeresések 

8.4.1. Rendelettervezetek véleményezése 

8.4.2. Szabványok kidolgozása és tervezetek véleményezése 

8.4.3. Szakmán belüli segédletek és egyéb előírások folyamatos figyelése 

8.5. Társszervekkel és intézményekkel való szakmai és szakmaközi együttműködések 

8.5.1. Kezdeményezése 

8.5.2. Szinten tartása. 

8.5.3. Folyamatos fejlesztése  

 

 

 

Melléklet: 2022. évi költségterv 

 


