Némethy Zoltán – Szakmai önéletrajz 2015.
Személyi adatok:
Budapesten születtem 1944-ben, azóta is itt lakom, magyar állampolgár vagyok. Büntetve
nem voltam. Nős vagyok, feleségem Dr.Uzoni Hanna kertészmérnök, aki a Kertészeti
Egyetemen docens. Hat gyermekünk van, ma már mindegyik családos, és így tizenhét
unokánk.
Fontosabb végzettségek:
 Hivatásos gépjárművezetői jogosítvány A B C E 1966
 okl. gépészmérnök BME Gépészmérnöki Kar 1968
 okl. közgazdász mérnök Budapesti Közg.tud. Egyetem 1972
 okl. irányítástechnikai szakmérnök BME Villamosmérnöki Kar 1979
 felvonószakértői vizsga ÉVM 1978
 minőségirányítási megbízotti QMB-TÜV Bayern 1996
 minőségirányítási szakauditori QMA-TÜV Bayern 1996
 Felvonó ellenőr 113/1998(VI. 10.) Korm.rendelet szerint A-10128/2011
Szakmai gyakorlat:
Diplomázásom, 1968 óta folyamatosan az építőiparban, azon belül is a felvonóiparban
dolgozom.
- 1968-tól a Gép és Felvonószerelő Vállalatnál a gyártó üzemben voltam gyártástervező.
Munkakörömhöz tartozott a prototípus gyártmányok, felvonók, felvonó alkatrészek, emelő
berendezések, valamint mozgólépcső szerelésnél alkalmazott kiegészítő és segédberendezések
gyártás-előkészítési, technológiai tervezési, szerszámozási és művezetési munkája.
Mindezekhez a későbbiekben szerszámszerkesztési feladatok is járultak.
- 1973-tól a HAFE, majd Ganz Mávag Felvonógyár gyártmányfejlesztési osztályán voltam
kutatómérnök. A konstrukciós feladatok mellett itt kezdtem gazdasági elemzésekkel is
foglalkozni.
- 1977-tõl az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Felvonóvizsgáló Állomásán nyertem
tudományos munkatársi beosztást, ahol a felvonó alkatrészek laboratóriumi vizsgálatát
végeztem. 1981-tõl voltam az ÉMI, a későbbiekben az abból kivált ÉMI-TÜV Bayern
Felvonóvizsgáló Állomás vezetőjének helyettese, ami azt jelentette, hogy szakmai
irányításom alatt átlagosan 60 ember dolgozott. A kezdeti 42 fős létszám ugyanis 94-re nőtt az
évek során. Az Állomáson dolgozók fele középfokú, fele felsőfokú végzettségű munkatárs
volt, akik a felvonók biztonságtechnikai ellenőrzését látták el az ország egész területén önálló
döntési felelősséggel, és kvázi hatósági jogkörrel, miközben az Állomás gazdálkodását,
kizárólag saját árbevétele biztosította. Az anyagmentes termelési érték 1998-ban meghaladta a
380 millió forintot. A pénzügyi, gazdasági felelősség ezen a területen kizárólag rám hárult,
csak úgy, mint a típusvizsgáló laboratórium üzemeltetése, majd pedig főosztályvezetőként az
Építéstechnikai Főosztály (Akusztika, Építő-, és emelőgépek, Épületgépészet, Felvonók
Radiológia) irányítása. További érdekes és tanulságos feladat volt, az EN 45.000 szabvány
szerinti akkreditáció megszerzése, mely a notifikálás feltétele volt.
- Az általam irányított ÉMI Felvonóvizsgáló Laboratórium munkatársai, és köztük én magam
is részt vettünk az utóbbi évtizedeknek majdnem minden színházgépészettel kapcsolatos
felújításának ellenőrzésében, bemérésében
- 1998 után Mérnöki Tanácsadó Irodát alapítottunk, melynek vezetője vagyok. A családi
alapon működő Kft. műszaki vonatkozásban felvonókkal, emelőgépekkel, ezek tervezésével
és tendereztetésével, kisebb részben épületgépészeti és épületvillamosítással is foglalkozik.
- 2001. Október 1-tõl az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a
Műszaki-, gazdasági osztályt vezettem.

- 2002. február 1-óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Karán az Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztikai
Tanszék adjunktusa vagyok, ahol az oktatás mellett a tudományos kutatásba is
bekapcsolódtam.
Némethy Zoltán okl. gépészmérnök
Kapcsolatrendszere
BME-n oktatott tárgyaim:
- Anyagmozgatógépek elemei
- Anyagmozgatógépek I.
- Anyagmozgatógépek III.
- Felvonók és mozgólépcsők
- Különleges anyagmozgatógépek.
- Közlekedéstan II.
- Logisztika gépei és eszközei I.-II.
Építéstudományi Egyesület
- tagja vagyok 1968 óta
- tagja, és állandó felvonószakértője vagyok az Épületvillamossági Szakosztálynak, melynek
2000-ben titkárává választottak.
ISO Felvonók és mozgólépcsők TC/178
- Munkabizottságnak (WG4) állandó tagja vagyok
- A plenáris üléseknek felkért szakértője voltam 1985-1998 között
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
- Tagja vagyok 1968 óta
- A Felvonó Munkabizottságnak alapító tagja vagyok 1968-tól, és vezetője 1994-tõl
Magyar Mérnöki Kamara
- Alapító tagja vagyok
- Az általa kiadott alábbi jogosítványokkal rendelkezem:
-A-G-V Anyagmozgató és építőgépek, felvonók vezető szakértő
-AF-Sz Anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók szakértő
-AF-T-Tell Anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervező tervellenőrzésre kiterjesztve
- SZASZ-2-f jelű felvonószakértői
- Gf-1 jelű felvonó vezetőtervezői
- GD-36 jelű Emelőgép szakértő
- GK-24 Minőségbiztosítási szakértő
- Az Anyagmozgatógép, Építőgép és Felvonó Tagozat Minősítő Bizottságának négy évig
voltam az elnöke, 2001 –től a tagozat elnöke vagyok. (Ide tartoznak a színpadgépészeti
berendezések is.)
- 2008 –tól a Budapesti és Pest megyei Elnökség tagja, és jelenleg alelnöke vagyok
- 2009 –től az Országos elnökség tagja vagyok
Magyar Szabványügyi Testület
- Több, mint harminc éve veszek részt a hazai és nemzetközi szabványosítási munkában
- A felvonó szabványosítási bizottságnak évekig elnöke is voltam
Nemzeti Akkreditáló Testület
- Vizsgázott külső szakértője vagyok
Nemzeti Munkavédelmi Közalapítvány
- A kuratórium elnöke voltam, annak kormány általi megszüntetéséig
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
- Alapító tagja (1987) vagyok
- Az 1987-95 közötti időszakban pedig főtitkára voltam.
Némethy Zoltán

