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5AlApértékeink és AlApgondolAtAink – Mégsz

 1. A szakma célja a létesítés, a társadalmi értékcse
rében való hasznos és eredményes részvétel.

 2. A szakma egy rendszer és egységes rendszerként 
mûködik.

 3. A szakma céljának beteljesítõi a szakma piaci 
felületén mûködõ, a létesítést végzõ tervezõ és 
kivitelezõ vállalkozások, melyek jelenleg döntõen 
kisvállalkozások.

 4. A szakma minden mûvelõje, az oktatók, gyár
tók, kereskedõk, és a létesítést végzõ tervezõ és 
kivitelezõ vállalkozások egyaránt fontos elemei a 
szakma értékláncának.

 5. A létesítés során a szakma értéklánca minden 
részt vevõjének teljesítménye a piaci felületen 
mûködõ vállalkozások – melyek jelenleg döntõen 
kisvállalkozások – teljesítésén keresztül jelenik 
meg és válik használati értékké.

 6. Ma Magyarországon az egyre inkább felértéke
lõdõ épületgépészeti szakmában nincs olyan szer
vezet, amely egyedül legitim módon képes a tel
jes szakmát képviselni.

 7. Különösen fontos a hatékony érdekképviselet, 
melyhez elengedhetetlen, hogy a szakmánkról, 
a szakmai közösségünkrõl, belsõ viszonyainkról 
világosan, és valósághûen gondolkozzunk!

 8. A szakma vállalkozói szerkezetében jellemzõ a 
klasszikus paraméterek – állományi létszám, ter
melõeszközök – szerinti nagyvállalkozások hiánya, 
a tényleges munkát a teljesítésbe bevont kisvállal
kozások végzik. Közülük tudásuk és a felhalmo
zott tapasztalataik alapján a hazai vállalkozások 
megfelelõ támogatása esetén sokan alkalmas
sá válhatnak jelentõs szakmai fela datok teljesíté
sére.

 9. A szakma értéklánca szereplõi érdekeivel össz
hangban kiemelten fontos a létesítést végzõ vál
lalkozások érdekvédelme, amely érinti a szakma 
mintegy százezerfõs alkalmazotti köre döntõ ré
szét, és hatása a teljes szakma számára is érzékel
hetõvé válik.

 10. A szakma egy rendszer. Sikeréhez elengedhetet
len a jól mûködõ és egységes érdekképviselet.

Alapgondolatok a szakmáról

  A szakma meghatározó szereplõinek érdeke és 
kiemelt feladata, hogy létrejöjjön az egységes és 
sikeres szakmai érdekképviseleti rendszer.

 11. A szakma sikerének elõfeltétele a jól mûködõ és 
egységes érdekvédelmi rendszer. A megoldás felé 
egymás elfogadása és kölcsönös tisztelete vezet.

 12. Javasoljuk a szakma egyeztetési rendszere – SZER 
– létrehozását!

  Célja:
  – Fejlõdõ eredményes magyar épületgépészet.

  Alapelvei:
  – Valós mûködésû szövetségek alkotják
  – A szakma valósághû elemzésén alapul
  – A résztvevõk egyenlõek
  – A mûködése nyilvános
  – A döntéseit egyetértéssel (konszenzussal) hozza

 13. A MÉGSZ együttmûködésre tö rekszik minden a 
szakmában és a társszakmákban mûködõ szer
vezettel. Az együttmûködést a rögzített alapel
veinknek megfelelõen – a szakmai közbizalmat 
is erõsítõ módon – az alábbi lépések szerint tart
juk helyesnek és célravezetõnek:

  – Egymás programjainak megismerése
  – Egymás programjainak elfogadása
  – Közös programpontok összeállítása
  – Közös cselekvés

 14. A szakmán belüli valós szerepek és súlyok meg
találása az eddigieknél lényegesen jobb együtt
mûködést és összefogást eredményezhet.

 15. Félre kell tenni minden szakmai csoportnak és 
szervezetnek a sérelmeket, az ellenségeskedést, 
a részérdekek eltúlzott képviseletét, az elvtelen 
pozícióharcot, a célok és eszközök helytelen ke
zelését!

 16. Mivel a szakmánk egységes rendszerben mû kö
dik, bármely csoportjának gyengítése, hátrányos 
helyzetbe szorítása, leértékelése az egész szak
ma számára, minden szereplõjére nézve jelentõs 
károkat, alacsony társadalmi, gazdasági és érdek
érvényesítõ pozíciót eredményez.

 17. A szakma szervezeteinek nem lehet célja a másik 
legyõzése!
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A Magyar Épületgépészek Szövetsége vezetõségének 
körében mindig is támogatást élvezett a tisztán a 
szak mai szövetségekbõl álló „szakmai szövetségek 
szövet sége” gondolata. Ehhez alapos, körültekintõ és 
türel mes közeledési, megegyezési és szövetségkötési 
folya matot tartunk helyesnek.

A szakmai szövetségek olyan egyeztetõ fórumát, 
tes tületét, szervezetét kell létrehoznunk, amely sok 
éven át stabilan és eredményesen fog mûködni. Nem 
támogatjuk, hogy olyan együttmûködési rend és 
szervezetet épüljön ki, amely már a megalakuláskor 
magában hordozza a késõbbi kudarcok esélyét. Az 
új szervezetnek az együttmûködést és a képviseletet 
tekintve a résztvevõk teljes körének konszenzussal ki
alakított akaratát kell tükrözni.

Azt javasoljuk, hogy az érdemben mûködõ és a 
szakmabelieket számottevõ mértékben tömörítõ 
érdekvé delmi szövetségek alulról építkezõ egyeztetõ 
testületben konszenzussal határozzák meg a közös 
munka és a késõbbi együttmûködés céljait, alapel
veit és végül az ezekhez igazodó szervezeti formát. 
Ehhez egymás programjának megismerése, elfoga
dása és tisztelete is szükséges. Az objektív valóság 
törvényszerûségei szerint mûködõ, életszerû, az érde
keket méltányo san és kiegyensúlyozottan érvényesítõ 
szakmai együtt mûködés jöjjön létre, amely letisztult 
értékek mentén – konszenzusra törekvés folytán – 
minden érintett szervezet véleményét és érdekeit ki
egyensúlyozottan tükrözi.

Javaslataink:

 1. Üljön össze a szakmai szövetségek egyeztetõ tes
tülete!

 2. Az egyeztetõ testület belsõ kapcsolatrendszere 
horizontális legyen, az egyeztetési folyamat alul
ról építkezzen, az egyeztetés során a szervezetek 
egyenrangúak legyenek.

 3. Az egyeztetési folyamat fõ elve a konszenzusra 
törekvés legyen, a döntések konszenzussal szü
lessenek.

A Magyar Épületgépészek Szövetsége 
elnökségének álláspontja a „szakmai szövetségek 
szövetsége” létrehozásáról
2007. november

 4. A testület körültekintõen határozza meg azon 
szakmai területeket, érdekeket, problémákat, 
amelyekben valóban szükség van az egyeztetés
re, a közös álláspontra és cselekvésre.

 5. Az egyeztetõ felek ne a másik szervezet átalakí
tására, funkcióinak megváltoztatására tegyenek 
javaslatokat, hanem a közös nevezõk, a közös cé
lok megfogalmazására törekedjenek.

 6. A szervezetek a tagságuk összetétele szerinti kép
viseletre jogosultak.

 7. Bármelyik átfogó, vagyis a szakma egészét vagy 
nagy részét érintõ érdekvédelmi témában el le
het kezdeni tárgyalni, egyeztetni, dolgozni. Lehet 
ezen egyeztetéseknek munkaprogramja is.

 8. Az egyeztetõ fórum dolgozza ki a szakmai szö
vetségek szövetségének struktúráját.

 9. Az egyeztetõ testület munkáját már elõre deter
mináló részletes tervek egyelõre nem idõszerûek, 
mert a valódi alulról építkezõ egyeztetõ folyama
tot zavarják.

Reméljük és bízunk abban, hogy a sokak által régó
ta várt egyetértés a legátfogóbb szakmai kérdések
ben megvalósul, és olyan világos felépítésû, tiszta 
értékelvû, az érintettek szándékait tükrözõ szakmai 
szövetségek szövetsége jön létre, amely a szakma ér
dekképviseletét a lehetõ leghatékonyabban fogja vé
gezni, és ezáltal a szakma részérõl természetes támo
gatottságot kap a szakmai érdekérvényesítéshez.

2007. november 21.

A MÉGSZ elnöksége nevében
Golyán László elnök s.k.
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Szakmánk az épületgépészet, mint minden más a vi
lágon, csak egészként, a részek harmonikus együtt
mûködésével képes kifejteni a társadalom számára 
szükséges, benne rejlõ pozitív hatóerõt.

Az épületgépészet természetes létezéséhez is szük
séges a jóindulatú együttmûködés, a kölcsönös meg
be csülés, az érdekek és értékek szempontjainak ösz
szehangolása, a verseny és az együttmûködés helyes 
arányainak megtalálása. Egymásra van utalva kivi
te lezõ és tervezõ, gyártó és tervezõ, kivitelezõ és 
kereskedõ, hogy csak néhány viszonyt emeljünk ki a 
szakma bel sõ struktúrájából.

Fel kell ismernünk a mindennapokban azokat a hely
zeteket, amikor a szakmai együttmûködésre, az ér
tékek érvényesítésére és a nyers érdekek visszaszorí
tására van szükség – az ügyfélnek nyújtott minõségi 
munka, az ésszerû energiafelhasználás, a fenntartha
tóság és a szakma jó hírneve érdekében. Vagy más
képpen: a magyarországi épületgépészeti mûszaki 
állo mány minõsége érdekében. Ami szakmai produk
tumot az országban látunk, az a szakma minden részt
vevõje munkájának az eredménye. Ennek a mintegy 
tízezer vállalkozásnak és 150 ezer szakmabelinek. Egy 
hajóban ülünk – de egy irányba evezünke?

A szakma értékközpontú mûvelése és szolgálata 
természetes elvárás. Sokak munkája példázza ezt. 
Egy meg nem kérdõjelezhetõ ember, Meszlényi Zol
tán példája is ezt mutatja, erre int. Õ alázattal volt 
kazánszerelõ és fõiskolai tanár is. Elõítélet nélkül és 
elkötelezetten tanította és segítette a szerelõt és a 
kezdõ mérnököt. Szenvedélyesen harcolt a szak
ma megújításáért, felemelkedéséért, egységéért. Az 
egyszerû szerelési feladattól kezdve a felsõfokú ok
tatásig egységben szemlélte és mûvelte a szakmát. 
Akik követik ebben Meszlényi Zoltánt, akik az egész 
épületgépészetet átfogó gondolkodásmóddal és el
kötelezettséggel, belsõ indíttatásból dolgoznak, õk a 

A szakma egy
2007

szakma hétköznapi képviselõi, példamutató tartópil
lérei. A MÉGSZ az õ szövetségesük.

Eleve elrendelt

Ha „a szakma egy”, vagyis egységes rend szerként 
mû ködik , akkor a szakmai szervezetek sorsa is ele
ve elrendelt. Akkor a sorsunk a kicsinyes egyéni és 
csoportérdekeken való felülemelkedés, a szakma 
jövõje és etikája iránti közös elkötelezõdés, a köz
tünk természetes módon létezõ verseny mérséklése, 
az együttmûködés, a segítõkészség, a méltányosság 
erõsítése.

Meg kell keresnünk azokat az együttmûködési nor
má kat és formákat, amelyek minden fél számára elfo
gadhatóak, és apró vagy nagy lépések technikájával 
biztosítják az együttmûködést és a szakma általános 
érdekeinek képviseletét, érvényesítését. 

A MÉGSZ részérõl a tiszta, rendezett, értékelvû kap
csolatok hívei vagyunk, kiegyezést, megegyezést és 
építõ munkát akarunk. A rögzített, a szakma által is
mert értékelveink szerint, alkalmi vagy hosszú távú 
szövetségben, reményeink szerint mindenkivel ezt 
fogjuk tenni a következõ években.

Korszerű szakmaértelmezés- 
szakmaszemlélet

A fejlett gazdaságokban a tudás – a korszerû szakma
szemlélet eredményeként is – a lehetõ leggyorsabban 
bekerül a mindennapokba, biztosítva a társada lom 
számára a szakmák mûvelõi részérõl a tudás alapú 
ér tékteremtés lehetõségét. A szakma összefogása te
heti teljessé ennek érvényre jutását.

Magyar Épületgépészek 
Szövetsége elnöksége
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A MÉGSZ elnökségének állásfoglalása a „szakmaképletről”, 
az épületgépész szakma és vállalkozásai helyzetéről, 
a szükséges továbblépésről
2010. március

Az épületgépészeti szakma célját a tervezõ, kivi
telezõ – azaz a létesítést végzõ – vállalkozások 
valósítják meg, amelyek jelenleg döntõen kisvál
lalkozások. Nélkülözhetetlen partnereik és szö
vetségeseik a „háttéripar” szereplõi: gyártók, ke
reskedõk, oktatási intézetek, kamarák, szakmai 
egyesületek. Alapvetõ érdek a kisvállalkozások ki
emelt fejlesztése és érdekvédelme, aminek követ
keztében javulhat a szakma minden csoportjának 
társadalmi–piaci pozíciója, megítélése. A szakmán 
belüli valós szerepek és súlyok megtalálása, a szak
mánkról való világos és valósághû gondolkodás a 
korábbinál lényegesen jobb együttmûködést, ösz
szefogást és érdekérvényesítõ képességet ered
ményezhet.

Az ország – benne az építõipar és az épületgépé szet 
– mély társadalmi, gazdasági és erkölcsi válság ban 
van. Az épületgépész vállalkozásokat minden koráb
binál jobban sújtják a beszûkült piac, a kintlevõségek, 
a korrupció, a rendezetlen jogszabályi környezet, a 
szakemberhiány és a durva adóterhek.

A szakmában dolgozók egyre erõsebben igénylik a 
hatékony szakmai érdekvédelmet és érdekérvényesí
tést. A szakmai összefogás, a szakma felemelésének 
tényleges és érdemi megkezdése elõl immár nem le
het kitérni.

Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy szak
mánkról, szakmai közösségünkrõl és küldetésünkrõl, 
belsõ viszonyainkról, a „szakmaképletrõl” világosan 
és valósághûen gondolkozzunk.

A szakma célja

Szakmánk céljait társadalmi összefüggésben értel
mezve megállapíthatjuk, hogy szakmánk és annak 
mûvelõjeként mindannyiunk fõ célja a társadalmi ér
tékcserében való hasznos, eredményes részvétel, a 
társadalom tagjai számára szükséges szolgáltatások 
végzése, berendezések, rendszerek létesítése, üzemel
tetése, fenntartása. A szakma jelentõs hatással van 
az ország energiagazdaságának mûködésére, a ter
melés és szolgáltatások költségei valamint a káros
anyagkibocsátás csökkentésére, az energiafogyasz
tók megtakarításaira és komfortérzetére. A szakma 
szereplõinek jelentõs érdeke és kötelessége tudásuk 

és szolgáltatási tevékenységük folyamatos fejleszté
se, a fogyasztók hiteles és félreérthetetlen tájékozta
tása, tisztességes kiszolgálása.

A társadalmi értékcsere főszereplői

Szakmánkból a tervezõ, kivitelezõ és üzemeltetõ vál
lalkozások – melyek jelenleg döntõen kisvállalkozá
sok – mint a konkrét létesítéseket végzõk találkoznak 
jellemzõen a társadalom tagjaival, a megrendelõkkel. 
A társadalmi értékcsere végrehajtóiként, a szakma 
céljának beteljesítõiként õk alkotják a szakma meg
határozó „piaci felületét”. Ez a munka gyakran egy
szerre jelenik meg egy épületgépész kisvállalkozás
ban, mert egyszerre jelen van a tervezõ és kivitelezõ 
szakember, más esetekben a tervezõ és kivitelezõ 
vállalkozások együttmûködéseként jön létre az a kö
zösen elõállított érték, ami eljut a megrendelõkhöz, 
végfelhasználókhoz. Ugyanakkor – mint ahogyan egy 
korábbi MÉGSZállásfoglalásban írtuk – „a szakma 
egy”, azaz egységes rendszerként mûködik, ezért a 
létesítést végzõ kisvállalkozásoknak nélkülözhetetlen 
partnerei és szövetségesei a „háttéripar” szereplõi: 
gyártók, kereskedõk, szakmai egyesületek, kamarák, 
és a jelen helyzetben mindenek elõtt az oktatás, a 
felsõfokú, a szak és felnõttképzési intézetek, szerve
zetek. A háttéripar szolgáltatásai nélkül nem mû kö
dés és fejlõdõképes a „piaci felületen” mûködõ sok
ezres vállalkozói bázis.

Szakmánk és vállalkozásai 
meghatározó adottságai

Az épületgépészeti ágazatban is az egyik meghatá
rozó szerkezeti adottság, hogy a klasszikus fogalmak 
és paraméterek szerint (dolgozói létszám, mûszaki
technikai állomány) gyakorlatilag nem léteznek kö
zép és nagyvállalkozások, mert ezek saját eszközök 
hiányában lényegében a projektek elõkészítését és 
a fõvállalkozási tevékenységet végzik, azaz döntõen 
a projektbe bevont kisvállalkozások teljesítenek. A 
kis tõkeerõ miatt ez a vállalkozói réteg a legsérülé
kenyebb, amennyiben nem önálló épületgépészeti 
vagy technológiai, hanem alulvállalt építési projek
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tekben alvállalkozóként dolgoznak, leginkább az õ 
létük kerül veszélybe.

Másik alapadottság, hogy a létesítést végzõ kis
vállalkozások alkalmazzák az épületgépészeti ága
zatban dolgozó szakemberek döntõ többségét, szá
muk meghaladhatja a százezret. Ezek a vállalkozások 
az elmúlt 20–30 évben igen nehéz körülmények kö
zött alakultak meg és fejlõdtek. Többnyire hiányzott 
az induló tõke, a piaci tapasztalat, igen szûkösen 
mérték számukra az állami támogatásokat, saját 
erejükbõl álltak talpra és mûködtek, túlélve és át
vészelve kormányokat, minisztereket, kormányzati, 
pénzügyi, iparági, szakképzési törvényeket, koncep
ciókat, intézkedéseket. Megtanultak saját erejükbõl 
vállalkozni, gazdasági, pénzügyi és humánerõforrás
döntéseket hozni, megismerték és értelmezték a 
jogszabályokat, szabályzatokat, pályázati kiírásokat 
és miközben makacsul fejlesztették elméleti és gya
korlati tudásukat, az új generációk felnevelésére is 
jelentõs energiát fordítva mûködõ vállalkozásokat, 
cégeket építettek.

Gyakorlatias szakmai és piaci tudásuk kivételes ér
téket jelent, a szakmán belül a legkiterjedtebb pia
ci kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, véleményük és 
tanácsaik révén a legnagyobb hatással vannak milli
ók energiafogyasztási döntéseire és szokásaira. Ez a 
kisvállalkozói csoport – amely többféleképpen réteg
zett és természetesen nem hibátlan – a vállalkozások 
száma, teljesítõképessége, alkalmazottai száma, a lé
tesítésben betöltött kulcsszerepe, az önerõbõl meg
valósított fejlõdés valamint a felhalmozott komplex 
szakmaivállalkozói tudás következtében a szakma 
egyik legnagyobb értéket és lehetõséget hordozó 
csoportja. Ebbõl a szakmai körbõl a hazai gazdasá
gi szereplõk megfelelõ védelme és támogatása ese
tén sokan képesek szerves fejlõdésük következtében 
jelentõs szakmai feladatok teljesítésére. Ennek jelen
leg legnagyobb akadálya a gazdaság és energiapoli
tikai szabályozás kiszámíthatatlansága.

Új pozíció

Mivel olyan módon is „egy a szakma”, hogy a meg
rendelõk számára létesített berendezésekben, rend
szerekben a kisvállalkozások és a háttéripar teljesít
ménye együtt jelenik meg, a kisvállalkozások kiemelt 
érdekvédelme és fejlesztése az egész épületgépész 
társadalom alapvetõ érdeke. A kisvállalkozások fejlõ
dése nyomán az ágazat minden szakmaiüzleti cso
portja hatékonyabban és eredményesebben vehet 
részt a társadalmipiaci értékcserében, javul pozíci
ója és megítélése. A fejlesztésben – a piaci és gazda
sági környezet megváltoztatásán túl – kulcsszerepet 
kell adni a szakmai és vállalkozói képzésnek és ebbõl 

következõen az oktatási intézetek, képzõ szervezetek 
fejlesztésének.

A szakmán belüli valós szerepek és súlyok megta
lálása a korábbinál lényegesen jobb együttmûködést 
és összefogást eredményezhet. Az ország és a szak
ma válsága a nehézségek mellett is új lehetõségeket, 
újrakezdést kínál számunkra, ezért félre kell tenni 
minden szakmai csoportnak és szakmai szervezetnek 
a sérelmeket, az ellenségeskedést, a részérdekek el
túlzott képviseletét, az elvtelen pozícióharcot, a cé
lok és eszközök helytelen kezelését.

Mivel szakmánk egységes rendszerben mûködik, 
bármely csoportjának gyengítése, hátrányos helyzet
be szorítása, leértékelése az egész szakmára, min
den egyes szereplõjére nézve eredményez je len
tõs károkat, alacsony társadalmi, gazdasági és 
érdekérvényesítõ pozíciót. A szakma minden jelen
legi szereplõjének meg kell adni az esélyt a felzárkó
zásra, továbblépésre, tudásának bõvítésére, és olyan 
értékviszonyokat kell teremtenünk, ami a szakma 
megerõsödéséhez és tisztulásához lehetõséget, ala
pot és eszközt biztosít.

Egyeztető fórum

Javasoljuk, hogy a következõ hónapokban alakuljon 
meg az épületgépész egyesületek egyeztetõ fóru
ma valós tagságú és mûködésû szervezetek részvéte
lével.

Az egyeztetõ fórum fogalmazza meg és rangsorol
ja a szakma megoldásra váró problémáit és jelentõs 
erõforrásokat mozgósítva professzionális módszerek
kel kezdeményezze vagy kezdje el ezek megoldását. 
Az egyeztetõ fórum az egyenlõség, a konszenzus és 
a nyilvánosság elvei alapján mûködjön.

Meggyõzõdésünk, hogy öntevékeny, erõs, magát 
és érdekeit helyesen megfogalmazó és hatékonyan 
képviselõ szakmai közösséggé így van esélyünk vál
ni. Amennyiben az épületgépész szakma fejlõdése 
– reményeink szerint – rövidesen újabb lendületet 
kap, javuló teljesítménnyel fogunk hozzájárulni ha
zánk, honfitársaink jobb életminõségéhez, jólétéhez, 
a szakma tisztességes mûvelõinek boldogulásához.

A Magyar Épületgépészek Szövetsége egyike a szak
ma közös „piaci felületén” mûködõ kisvállalkozásokat 
is tömörítõ szakmai szervezeteknek. A tiszta érték és 
elvrendszerû, egyenrangú együttmûködés híveként a 
közös munkához ezúton is felajánljuk erõinket.

2010. március 11.

Golyán László elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége
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Ma Magyarországon az épületgépészeti szakmában 
nincs olyan szervezet, amely egyedül legitim módon 
képes a szakmát képviselni. A Magyar Épületgépé
szek Szövetsége részérõl szükségesnek ítéljük a szak
ma érdekei egységes megjelenítését és képviseletét, 
és ennek lehetõségét megteremtõ szakmaitársadal
mi egyeztetõ fórum létrehozását.

Az egyeztetõ fórum még nem alakult meg, de bí
zunk abban, hogy a szakma minden meghatározó 
szereplõje felismeri ennek idõszerûségét és az ab
ból adódó kivételes lehetõségeket. A megalakulás 
segítése céljából szövetségünk – mint a lehetséges 
résztvevõ szervezetek egyike – elkészített egy javas
lattervezetet, amely az együttmûködés alapelveit és 
lehetséges rendszerét tartalmazza. Úgy gondoljuk, 
hogy a tervezetben leírt rendszer hatékony, nem sér
ti a lehetséges résztvevõk érdekeit, a szakma min
den szereplõje számára nyitott, és képes a szakmá
ból jövõ kezdeményezések természetes, folyamatos 
együttmûködést eredményezõ befogadására is.

Az egyeztetés célja:
Fejlõdõ, eredményes magyar épületgépészet.

A cél elérését segítő eszköz:
Nyitott, integrá cióra képes, hatékony (plenáris) egyez
tetõ fórum. Az egyeztetõ fórum létrehozásával tema
tikus fórumok megalakulásának elõsegítése. A szak
ma egyeztetett, konszenzusokon ala puló, hatékony 
megjelenítése és képviselete a szakma érdekei érvé
nyesítése céljából a politikai és gazdasági döntésho
zatal megfelelõ fórumain.

Az egyeztető fórum alapelvei:
 – valós tagságú, valós mûködésû, országos szak

mai szövetségek, szervezetek alkotják
 – a szakma rendszerszemléletû elemzésén, értéke

lésén – szakmaképlet – alapul, a reális tények, vi
szonyok alapján

 – nyitott, a szakmabeliek jelzéseit, igényeit, tudá
sát befogadni képes, azt egyesítõ, továbbvivõ

 – nyilvános, a munka menetére, a munka során 
képviselt nézetekre és szavazatokra betekintést 
engedõ, követhetõ, ellenõrizhetõ

 – döntéseit egyetértéssel (konszenzussal) hozza

Javaslattervezet az épületgépészeti egyesületek 
egyeztetési rendszerére, egyeztető fórum létrehozására
2010

Tematikus fórumok
A konkrét ügyek, problémák megtárgyalásának, elem
zésének, megoldásának helye. Jelenleg is mûködnek 
ilyenek: GMBSZbizottság, szakképzési fórum, felsõ
oktatási fórum.

Az egyeztetõ fórum dönthet tematikus fórum in
dításáról, de elfogadhatja, hogy ilyen tõle függetle
nül is indult, mûködik. A tematikus fórum vagy egy 
egyesület érdekvédelmi akciójának, törekvésének tá
mogatásáról a plenáris egyeztetõ fórum utólag is 
dönthet.

Egy tematikus fórum önállóan is indíthat érdek
védelmi akciót, azonban célszerû lesz megszereznie 
az egész szakma konszenzusos véleményét és súlyát 
kifejezõ plenáris egyeztetõ fórum és az MMK támo
gatását. Ha az egyeztetõ fórum nem támogatja, a 
tematikus fórum továbbléphet önmaga képviselet
ében, az egyeztetõ fórum indokolt esetben kommu
nikálja, hogy nem támogatja és miért.

A tematikus fórum erõforrásai megegyeznek a ple
náris egyeztetõ fórum erõforrásaival.

A plenáris egyeztetõ fórum elé kerülõ témák több
ségét a tematikus fórumok dolgozzák fel, javas latot 
tehetnek az egyeztetõ fórumnak és az MMKnak a 
tartalom képviseletére vagy a képviselethez támoga
tásukat kérhetik. Az egyeztetõ fórumnak nem fel
adata a részletek kimunkálása. Az egyeztetõ fórum 
a tematikus fórumok javaslatai támogatásán túl leg
feljebb az elvi, szakmapolitikai és politikai–gazda
ságpolitikai jelentõségû ügyek tárgyalását és képvi
seletét végezze.

A konkrét témával kapcsolatos minden tevékenysé
get a tematikus fórumok tagjai, szakértõi, képviselõi 
végzik, az egyeztetéseket és a képviseletet õk látják 
el.

Az egyeztetõ fórum szükség szerint ül össze. A fó
rumban együttmûködõk körébõl rotációs elnöke és 
titkára lehet.

A Magyar Épületgépészek 
Szövetsége elnöksége
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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 to
vábbi tárgyalások szükségesek.

A célunk a közös megállapodást tartalmazó szö
veg alapelvekkel, mûködési keretekkel, szabályozott 
eljárásokkal, garanciákkal történõ kiegészítése a hosz
szú távú mûködés és együttmûködés szabályozott
sága, zavartalansága, eredményessége érdekében. A 
kölcsönösség és egyenlõség hosszú távú fenntartá
sa érdekében olyan garanciákra van szükség – akár 
mûködési szabályzatban , amely a késõbbi mûködés 
folyamán sem eredményezhet egyoldalú érdekérvé
nyesítést, 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 egyez
tetés során bármely féltõl konszenzus nélküli állás
foglalása jelenik meg, bármelyik fél felfüggesztheti 
a mûködését a testületben, melynek következtében 
a testület automatikusan megszûnik (létezõ példa: 
a még meg nem alakult MÉTre hivatkozva egy még 
meg nem alakult oktatási albizottság nevében a mi
nisztériumba küldött levél).

Egyetért az elnökség abban, hogy ha valamely fél 
nem tartja be a konszenzus alapú mûködés szabálya
it 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 lefekte
tése után lehetséges, amely a megismerési szakaszt 
zárhatja le. A magunk részérõl akkor teszünk közös 
nyilatkozatot, azaz akkor tartjuk lehetségesnek az 

A Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ) 
elnöksége állásfoglalása a szakmai szervezetek 
közötti egyeztetés helyzetéről
2010. november

együttmûködést, ha az elveinknek megfelelõ, a ren
dezett és következetes mûködésre vonatkozó ga
ranciákat tartalmazó megállapodás születik. A cé
lunk olyan hosszú távon is mûködõképes egyeztetési 
rendszer, amely eredményes, hatékony, felesleges fe
szültségeket nem generál, továbbá képes a problé
mákat kezelni.

Az eredményes egyeztetéssel, érzékelhetõ érdekvé
delmi eredményekkel kivívhatjuk a szakma elismeré
sét, elérhetünk olyan szakmai elfogadottságot, bizal
mat, melynek következtében a szakma meghatározó 
többségének valós és legitim képviselõjévé válha
tunk. Ezen az alapon felhatalmazást kaphatunk akár 
még a koordinációra is. Tehát ne vindikáljunk ma
gunknak már a kezdõ lépésben koordinációs funkci
ót, mert erre megítélésünk szerint csak kívülrõl kap
hatunk felhatalmazást, kellõ visszaigazolás nélküli 
önpozícionálással már a megalakulás kezdeténél hi
teltelenné válhat a testület.

A magunk részérõl a magyar épületgépészek prob
lémáinak megoldására, a szakma érdekvédelmi pozí
ciójának kiépítésére, valamint az ezeket hatékonyan 
segítõ, hosszú távon is mûködõképes, érdemi mun
kát 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 ren
den alapuló, új és hatékony együttmûködési célokat 
és kereteket határozzanak meg.

2010. november

A Magyar Épületgépészek Szövetsége 
elnöksége nevében Golyán László elnök
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Eltelt a rendszerváltás után húsz év és a magyar 
épü letgépész társadalom a jelentõs fejlõdés és 
eredmények ellenére gyakran rossz kedvû, elége
detlen, frusztrált, ingerült, haragos. A huszadik 
évben vagyis tavaly, kevés szó esett a szakma mé
diumaiban és nyilvános rendezvényein a szakma 
hangulatáról, állapotáról. Ezért és a rosszkedv 
nagysága miatt indokolt a helyzet elemzése.

Melyek ennek a rossz hangulati, érzelmi 
állapotnak az okai, gyökerei?

A Magyar Épületgépészek Szövetsége tavaly elvég
zett kutatása alapján a legégetõbb problémák – a 
szakmai jellegû problémákat megelõzve! – az egész 
gazdasági életet vagy az építõipart is jellemzõ prob
lémák: fõvállalkozói visszaélések, kinnlevõségek, kor
rupció, kiszámíthatatlan gazdasági környezet.

A közvéleménykutatás az ún. szakmai problémá kat 
is feltárta, ezek közül a legsúlyosabbnak az alábbia
kat tartották a válaszadók: igénytelen kivite lezések, 
végezettség és jogosultság nélküli munkavégzés, ke
vés a jó szakmunkás, kéményseprõ tevékenység el
avult szabályozása. Szakmai körökben gyako riak 
a következõ panaszok is: nincs támogatás a haté
kony vagy megújulós technikákra, korszerûtlen a 
szakképzés, kevés a jó mérnök, kaszálnak egyes fel
nõttképzõk, bürokratikus a kamara.

A magyar épületgépész társadalom belsõ állapotát 
jellemezve talán nem tévedek nagyot, ha azt írom: 
többnyire gyenge a szakma akaratképzése, összetar
tása, belsõ nyilvánossága, civil aktivitása és bátorsá
ga. Alacsony a szakma önbecslése, gyakori, hogy a 
szakmán belüli csoportok tagjai, képviselõi nem be
csülik egymást, egymásra mutogatnak. Többnyire 
kevés az erõforrás, kicsi a lobbierõ. Sokan elhagyják 
a szakmát, nem éreznek benne jövõt.

Más volt a jövőkép

Húsz éve a magyar épületgépészeknek – de legalábbis 
az abban az idõszakban induló tervezõ és kivitelezõ 
kisvállalkozók ezreinek – más volt a jövõképe, az ál
ma. A szívében és az eszében sokan sokkal többet 
reméltek, jobbra vágytak.

Ismerjük meg és el a múltunkat mélyebben, mond
juk ki, ami amúgy is itt lapul az õsz hajszálakban, az 
arckifejezésekben, a hanghordozásokban, a kabátz
sebben összeszorított öklökben és a gazdasági társa
ságok mérlegeiben.

Persze, a helyzetet magyarázza az is, hogy milye
nek voltak az ország fõ tendenciái az elmúlt 20 év
ben. Mégis, a rossz kedvet, az ingerültséget, a pa
naszokat és a mögöttük meghúzódó okokat súlyos, 
változtatásra sarkalló jelként értékelem.

Mindenki felelős lehet

Ha le akarunk zárni egy korszakot, célszerû annak ta
nulságait áttekinteni.

Ha a szakma, de legalábbis annak sok ezer tervezõ 
és kivitelezõ – azaz a létesítést végzõ – kisvállalko
zása a 20 évvel ezelõtti jövõképhez képest jelentõs 
kudarcokat szenvedett el, komoly hiányokkal, prob
lémákkal él, dolgozik, akkor annak belsõ okai is van
nak. Valakik a szakmai közösségben tettek vagy nem 
tettek valamit. És ezért úgymond, „felelõsek”.

Mi a felelõsség? A legegyszerûbben: tetteink követ
kezményeinek elviselése.

Mekkora a felelõssége a szakmabelieknek, a szak
mai szervezetek (egyesületek, kamarai tagozat) tag
jainak és a szakmai szervezetek vezetõinek? Akik így 
vagy úgy hibáztunk – még ha ez nagyon elvontan is 
jelenik meg – felelõsök vagyunk valamilyen mérték
ben a szakma mai állapotáért. Olyan értelemben – és 
ez a lényeg! –, hogy a tetteink következményeit el 
kell viselnünk.

A következmények súlyosságát nem, az elvont fele
lõsségünket viszont csökkenti az a társadalmi és gaz
dasági környezet, amiben az elmúlt 20 évben dol
goztunk, mûködtünk.

Felelősség a szakma szervezeteiben

A szakmában nagyjából százezren dolgoznak, ehhez 
képest az önkéntes tagságú egyesületek (szövetsé
gek) összesített taglétszáma ezerötszáz körül van. 
Ennek ellenére a szakmai szövetségek és a mérnöki 
kamara épületgépészeti tagozata tekinthetõk a szak
ma „vezetõinek”, képviselõinek. Az épületgépészeti 
ágazatban vállalkozók és dolgozók ugyanis a szak

A szakma és a szakmai szervezetek felelőssége 
és az újrakezdés lehetőségei (elemzés)
2011. január
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mát érintõ problémák megoldásában vagy érdekek, 
igények képviseletében nem számíthatnak más szer
vezetekre!

Mi jellemzi többékevésbé a szakmai szervezetek 
mûködését?

Alacsony vagy hullámzó aktivitás az érdekvédelem
ben. Gyenge belsõ kommunikáció és kohézió, alacsony 
taglétszám, kevés alulról jövõ impulzus, többnyire 
passzív tagság. Az önkéntes tagságú egyesületekben 
alacsony tagdíjak, kevés erõforrás. És ahogy az egyik 
szövetség elnöke mondta nemrég: „A szakmai egye
sületek egy része one man show”.

A szakmai szervezetek egymás közötti viszonyát pe
dig a széttagoltság, ritka párbeszéd és kevés egyet
értés, esetenként elzárkózás, ellenségeskedés, bizal
matlanság jellemzi.

Mindent összeadva: gyenge az átlagteljesítmény.
A legjelentõsebb probléma a szakma és a szakmai 

szervezetek többnyire gyenge érdekképviseleti telje
sítménye.

Szövetségek gyengeségeinek belső okai

A szövetségek vezetõinek többsége szabad vagy 
munkaidejébõl elvéve dolgozik a szakma ügyeiben 
és ennek költségeit is gyakran maguk finanszírozzák. 
(A MÉGSZben hagyományosan még telefon és úti
költségtérítés sincs.) Tiszteletet és köszönetet érde
mel a döntõ többségük, de az eredmények – a kö
rülmények adta nehézségek ellenére is – minõsítik a 
munkájukat. És, mint felelõsöknek, el kell visel niük 
a gyakran mutatkozó következményeket: közöny, 
bizal matlanság, kevés támogatás és elismerés, ala
csony taglétszám, nem ritkán negatív vélemény a 
szövetségekrõl, azok vezetõirõl.

A szakmai szövetségek önkéntes tagjai (1500 fõ) a 
szakma „civil bázisa”. Tisztelem azokat, akikben van 
annyi érdeklõdés és elkötelezettség a szakma ügyei 
iránt, hogy hajlandóak belépni egy egyesületbe és ott 
évente tagdíjat fizetni. Ennek a civil bázisnak mint
egy 20%a jár el ezen egyesületeknek a közgyûléseire 
vagy más belsõ akarat és érdekdefiniáló rendezvé
nyeire. Ma ennek a mintegy háromszáz fõnek – ne
vezhetjük „civil elitnek” – van a legnagyobb hatása 
a szakma civil mozgásainak irányára, intenzitására. 
A szövetségek rossz megítélése, következményként, 
mint felelõsöket, õket is illeti, érinti, frusztrálja.

Negatív spirál

A szakma állapotáért azonban mindenki felelõs le
het, aki mûvelte a szakmát az elmúlt két évtizedben 
és nem annak fejlõdését, hó hírnevét szolgálta. Pél
dául valamilyen gyakorisággal rossz minõségben dol

gozott, rosszul bánt az ügyfelekkel, nem támogatta 
javaslatával, tagdíjával a szakma fejlõdését, összefo
gását, lobbierejének növekedését. Ha nem ment el 
szakmai közéleti fórumokra, vagy elment, de hallga
tott, belenyugodott a középszerbe.

Sokan azt hiszik, hogy nincs értelme vagy nincs 
szükség a szakmán belüli összefogásra vagy csak nem 
hisznek ennek eredményességében. Látni kell azon
ban, hogy a széthúzó, passzív és magának többnyire 
gyenge szakmai szervezeteket „kitermelõ” közösség 
megoldatlan bajai és kudarcai – mint következmény 
a felelõsökre – visszahullnak a közösség minden tag
jára…

A szakmának olyanok a szervezetei, amilyeneket 
megérdemel.

A szakma kisvállalkozói világából közöny, alacsony 
aktivitás és erõforrások áramlanak a szakma szerve
zetei felé – „cserébe” többnyire lanyha érdekvéde
lem, gyenge teljesítmény érkezik vissza hozzájuk.

Még ha vannak is ellentétes mozgások (pl. a MÉGSZ 
taglétszáma 2004óta emelkedõ tendenciát mutat), 
ez lefelé tartó spirál. A negatív tendencia megállí
tása és megfordítása – minden nehézség ellenére – 
elsõsorban a szakmai szervezetek és azok vezetõinek 
feladata.

Húsz év után, kezdõ lépésként, lehet, hogy ki kel
lene állni a szakmai szervezetek vezetõinek a szakma 
elé és valami ehhez hasonlót mondani:

„Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 20 évben komoly gaz
dasági nehézségekkel és kormányzati ellenállással 
küzdöttünk, és tõletek sem kaptunk sok támogatást. 
Mégis sajnáljuk, hogy nem tettünk többet a szakmá
ért egyenként és együtt – mert tehettünk volna töb
bet is. Kérjük a segítségeteket a szakma felemelkedé
sét célzó megújított törekvéseinkhez.”

Ez lehetne a beismerés, a belátás és szerencsés 
esetben a határvonal is.

Mit tegyünk másképpen?

A szakmai szervezetek fejlõdését fel kell gyorsítani és 
közöttük együttmûködési, egyeztetési rendszert kell 
létrehozni.

A szervezetek életében a tagság növekedése va
lamint támogatásának és aktivitásának erõsödése 
szempontjából kulcskérdés a belsõ demokrácia és 
nyilvánosság fejlesztése továbbá a profi irányítás és 
mûködtetés.

Az együttmûködésre vonatkozóan alaptétel: jelen
téktelen gittegyletek, „one man showk” ne kapja nak 
szerepet a szakma ügyeinek irányításában. Bejegy
zett, valódi tagsággal és szabályosan megválasztott 
vezetõkkel rendelkezõ egyesületek kapjanak helyet 
egy elvszerûen, szabályozottan és következetesen 
mûködõ egyeztetési rendszerben.
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De a lényeg a bizalom. Ennek érdekében elsõ lépés
ként le kell mondani a kiélezett versenyrõl vagy en
nek szándékáról. Verseny lehet a szervezetek között 
a tagokért, a pályázati vagy szponzori pénzekért stb, 
de ez csak olyan lehet, ami nem zavarja az érdekvé
delmi együttmûködést. „Élni és élni hagyni”, ez az 
elsõ lépés – de ettõl még nincs bizalom és összefo
gás. Ahhoz sok beszélgetés, egymás szándékainak, 
értékeinek, érdekeinek megismerése és megbecsülé
se, elfogadása kell. Csak erre lehet építeni eredmé
nyes érdekegyeztetést, közös érdekképviseleti mun
kát, munkamegosztást.

Itt és most válaszút elõtt állnak a szakmát vezetõ, 
képviselõ szervezetek, de leginkább azok vezetõi:
 1. Valaki, valakik gyõznek közülük, mert azt hiszik, 

hogy akkor lesz a legeredményesebb a szakmai 
érdekképviselet, ha azt maguk megoldják.

 2. Nem tud gyõzni senki, állandósul a csendes vagy 
heves hidegháború.

 3. A demokratikusan mûködõ, valódi tagsággal ren
delkezõ szervezetek mûködõképes érdekegyeze
tési és képviseleti rendszert hoznak létre.

Bár halk a hangja, a magyar épületgépész társada
lom fordulatot vár.

2011. január

Bozsó Béla ügyvezetõ
Magyar Épületgépészek Szövetsége
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Golyán László Magyar Épületgépészek Szövetsége, elnök:



16 ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

3

4



17ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

5

6



18 ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

7

8



19ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

9

10



20 ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

11

12



21ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

13

14



22 ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

15

16



ALAPÉRTÉKEINK ÉS ALAPGONDOLATAINK – MÉGSZ

17

18



W W W. M E G S Z . H U


	megsz-alapertek-jav-2013.pdf
	megsz-alapertek-teljes-jav.pdf
	megsz-alapertek-jav-2013.pdf
	megsz-alapertek-teljes doc.pdf




