
Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz    BPMK 2022 

 

 

RÖVID BEMUTATKOZÁS 

 

1. Név: Némethy Zoltán       MMK 01-2801 

2. Születési év, hely: 1944. Budapest 

3. Végzettség, szakképzettség: okl. gépész m, okl. villamos szakm, okl. közgad.m. 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: 

Straub díj: 1997 és 2007  ÉTE Érdemérem 2000  Széchenyi érem 2007  

Családjainkért díj: 2001 Sváb János életműdíj:2012 Hollán Ernő díj 2014 

Nyelvismeret: német középfok, orosz alapfok.  

Mérnöki Kamarai jogosultságok: Felvonók és Emelőgépek, tervezés és szakértés  

 

4. Az elmúlt időszak, legalább 3 év munkahelye(i)  

1968-tól Gép és Felvonószerelő V. gyártástervező 

1973-tól a HAFE, majd Ganz Mávag Felvonógyár gyártmányfejlesztő 

1977-től az ÉMI Felvonóvizsgáló Állomásán tudományos főmunkatárs 

2002-től BME Anyagmozgatási Tanszék adjunktus 

 

5. Szakterület: Felvonók, Emelőgépek 

 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:  

Felvonók, építkezési felvonók és hidak prototípusainak gyártmány tervezése, a gyártás 

és szerelés irányítása, majd a későbbiekben ilyen termékek laboratóriumi vizsgálata és 

minősítése. Részvétel a hazai és nemzetközi szabvány alkotásban. Közreműködés az 

oktatásban, szakkönyvek, valamint szakmai cikkek szerkesztésében és írásában. 

 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Építéstudományi Egyesület: 1968 óta vagyok tag. 

 Magyar Elektrotechnikai Egyesület: 1968 óta vagyok tag 

Magyar Felvonó Szövetség Alapító tagja vagyok  

 



8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik tagozat tagja és mióta? 

1997-től Anyagmozgatógépek Építőgépek és Felvonók Szakmai tagozat  

(Volt egy rövid időszak amikor a felvonósokat az épületgépészekhez sorolták,  

de az nem volt megtározó) 

 

9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

Anyagmozgatógépek Építőgépek és Felvonók Szakmai tagozat  

1997-től Szakmai min bizottság elnöke 2004-tagozati elnök 

BPMK 2007-től elnökségi tag, 2011-től alelnök 

MMK 2007-től-2015.ig elnökségi tag 

 

10. A 2023-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? 

Alelnök, vagy elnökségi tag 

 

11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit 

tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, 

kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok 

Az eddigi területeken folytatott munkát szívesen folytatnám, úgy a szakcsoportok 

vonatkozásában, mint a középszintű külső kapcsolatok tekintetében.   

Széchenyi István emlékének ápolását több mint egy évtizede végzem a kamarán belül 

és külső kapcsolatokban is, amit szívesen folytatnék, pozíciótól függetlenül is. 

felhasználói oldalról aktívan bekapcsolódnék aszámítógépes nyilvántartási rendszer 

felülvizsgálatába csak úgy, mint a szabályzati hibák kigyomlálásába 

Oktatói tevékenységemet 2022-ben a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetemen 

befejeztem, így az időmmel szabadabban gazdálkodhatom, ami azt jelenti, hogy 

”tűzoltási feladatok”-ból többet tudok vállalni. 

 

                 Aláírás:  

Kelt: Budapest, 2022. november 30.     Némethy Zoltán MMK01-2801 

        

 

 

(Terjedelem: max. 2 oldal) 


