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Az elnökség az egyeztetési folyamatot, az eddig elért
eredményeket összességében pozitívan értékeli, úgy
látja, hogy a megállapodás esélye még nem volt ilyen
közel: két szervezet álláspontja konszenzushoz közeli
állapotban van, de a teljes konszenzus érdekében további tárgyalások szükségesek.
A célunk a közös megállapodást tartalmazó szöveg alapelvekkel, mûködési keretekkel, szabályozott
eljárásokkal, garanciákkal történõ kiegészítése a hosszú távú mûködés és együttmûködés szabályozottsága, zavartalansága, eredményessége érdekében. A
kölcsönösség és egyenlõség hosszú távú fenntartása érdekében olyan garanciákra van szükség – akár
mûködési szabályzatban -, amely a késõbbi mûködés
folyamán sem eredményezhet egyoldalú érdekérvényesítést, túlsúlyt. Az egyeztetõ folyamat állása és
tapasztalatai is igazolják, hogy ez a megoldás lehet
a célravezetõ.
Az együttmûködési nyilatkozat fejlesztésének ered
ménye lehet az a kívánatos szabály, hogy ha az egyeztetés során bármely féltõl konszenzus nélküli állásfoglalása jelenik meg, bármelyik fél felfüggesztheti
a mûködését a testületben, melynek következtében
a testület automatikusan megszûnik (létezõ példa:
a még meg nem alakult MÉT-re hivatkozva egy még
meg nem alakult oktatási albizottság nevében a minisztériumba küldött levél).
Egyetért az elnökség abban, hogy ha valamely fél
nem tartja be a konszenzus alapú mûködés szabályait és a megállapodásokat, az a testület megszûnését
eredményezi és ennek oka a szakmai nyilvánosság
elé terjesztendõ.
A közös együttmûködési nyilatkozat aláírása csak
kiforrott, jól kimunkált mûködési szabályok lefektetése után lehetséges, amely a megismerési szakaszt
zárhatja le. A magunk részérõl akkor teszünk közös
nyilatkozatot, azaz akkor tartjuk lehetségesnek az

együttmûködést, ha az elveinknek megfelelõ, a rendezett és következetes mûködésre vonatkozó garanciákat tartalmazó megállapodás születik. A célunk olyan hosszú távon is mûködõképes egyeztetési
rendszer, amely eredményes, hatékony, felesleges feszültségeket nem generál, továbbá képes a problémákat kezelni.
Az eredményes egyeztetéssel, érzékelhetõ érdekvédelmi eredményekkel kivívhatjuk a szakma elismerését, elérhetünk olyan szakmai elfogadottságot, bizalmat, melynek következtében a szakma meghatározó
többségének valós és legitim képviselõjévé válhatunk. Ezen az alapon felhatalmazást kaphatunk akár
még a koordinációra is. Tehát ne vindikáljunk magunknak már a kezdõ lépésben koordinációs funkciót, mert erre megítélésünk szerint csak kívülrõl kaphatunk felhatalmazást, kellõ visszaigazolás nélküli
önpozícionálással már a megalakulás kezdeténél hiteltelenné válhat a testület.
A magunk részérõl a magyar épületgépészek problémáinak megoldására, a szakma érdekvédelmi pozíciójának kiépítésére, valamint az ezeket hatékonyan
segítõ, hosszú távon is mûködõképes, érdemi munkát eredményezõ egyeztetési rendszer felépítésére
akarjuk energiánkat fordítani.
Reméljük, hogy a szakma szervezetei az eddigiektõl
eltérõ, megújult gondolkodásmóddal a közeli jövõben
képesek lesznek arra, hogy új érték- és mûködési renden alapuló, új és hatékony együttmûködési célokat
és kereteket határozzanak meg.
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A fenti dokumentumot a Magyar Épületgépészek Szövetsége közgyűlése 2012. február 4-én, mint
az „Alapértékeink és alapgondolataink” című dokumentumgyűjtemény részét határozattal megerősítette.

