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BEMUTATKOZÁS
1. Név: Némethy Zoltán magyar állampolgár vagyok. Büntetve nem voltam,
politikai pártnak sem voltam soha tagja. Nős vagyok, feleségem Dr. Uzoni
Hanna kertészmérnök, aki első és egyetlen munkahelyéről, a Kertészeti
Egyetemről docensként ment nyugdíjba. Hat gyermekünk van, -ma már
mindegyik családos-, és így huszonegy unokának örülhetünk.
2. Születési év, hely:

Budapest, 1944. december 5.

3. Végzettség, szakképzettség:

okl.gm, okl.vm, okl. közgazdász-mérnök

Szakmai kitüntetések: ÉTE Érdemérem 2*, MEE: Straub díj , NOE:
Családjainkért díj, BPMK Hollán Ernő díj
Nyelvismeret: német középfok, orosz alapfok
4. Munkahelyeim az elmúlt években: Diplomázásom óta, tehát 1986-tól
folyamatosan

a

felvonóiparban

dolgozom.

Előbb

a

termelésben

gyártástervezőként, majd gyártmánytervezőként később pedig fejlesztőként
tevékenykedtem, majd pedig az ÉMI, típusvizsgáló laboratóriumát vezettem. 15
éve vagyok a BME Közlekedésmérnöki Kar adjunktusa, s ezzel párhuzamosan a
Némethy Kft. Mérnöki Irodában is dolgozom, részben mint tervező részben
mint műszaki ellenőr, ill. ügyvezető.
5. Szakterület: Elsődlegesen felvonók, másodlagosan emelőgépek. Az Egyetemen
pedig ezen túlmenően logisztikát is tanítok több mint egy évtizede. (Ez utóbbi
az MMK-ra is ráférne)
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: A mindennapi szakmai munkán kívül
folyamatosan részt vettem a hazai és nemzetközi szabványosításban, továbbá a
szakterületemet érintő jogszabályokból adódó hibák korrigálásában, bár sajnos
kevés eredménnyel. Ez vonatkozik az MMK- belüli tevékenységemre is,
aminek sokszor olyan jellge van, hogy „szorgalmasan hányjuk a borsót a
falra”- de kétségtelenül töretlen lelkesedéssel.

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való részvételem:
Magyar Elektrotechnikai Egyesület (1968), Építéstudományi Egyesület (1968)
Magyar Felvonó Szövetség (2008)
8. Jelenlegi kamarai tagságom : Az MMK alapító tagja vagyok (01-2801 BPMK ).
Az Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Tagozatban pedig a Minősítő
Bizottságának voltam négy évig az elnöke, majd 2001–től a tagozat elnöke
vagyok
9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségeim: A Szakmai Tagozaton túlmenően
2008-tól vagyok tagja a BPMK elnökségének, és jelenleg alelnöke is. Az
Országos Kamarának 2009-től vagyok elnökségi tagja.
10.A 2017-es tisztújítás alkalmával csak elnökségi tagságra vállalok jelöltséget,
mivel ez is kb. heti két munkanapot igényel.
11.Megválasztásom esetén a kamara eredményes működéséhez -8 év elnökségi
tagsági tapasztalatom alapján- az alábbi kérdések eredményes megoldását tartom
szükségesnek. Előre bocsátom ezeket abban a reményben, hogy a küldöttek ezek
fontosságát elfogadják, és a megoldásukhoz alkalmas partnereket választanak!
-Változatlanul törekedni fogok arra, hogy a Kamara egyenszilárdságú legyen,
azaz minden műszaki szakterület azonos súllyal szerepeljen!
-A Kamara szakterületei fedjék le a műszaki élet egészét!
-Minden szakterületen legyen „Szakértő”, „Tervező”, „Műszaki ellenőr” és
„Felelős műszaki vezető”. Erre a pályázatoknál bárhol szükség lehet!
-Ez az egyenszilárdság jelenjen meg nemcsak a Tagozatok, de a Megyei
Kamarák vonatkozásában is!
-El szeretném érni, hogy ne lehessen senki műszaki szakértő anélkül, hogy az
MMk-ban szakértő legyen! (pld.:Igazságügyi szakértők igazolt szaktudás nélkül)
-Csökkenjen az MMK kirekesztettsége a törvényalkotásban és nőjön a műszaki
pályák presztízse a társadalomban, a műszaki tudás színvonala pedig a
felsőoktatásban!
Budapest, 2017. február 12.

Némethy Zoltán sk.

