Alapértékeink és alapgondolataink – Mégsz

Alapgondolatok az épületgépész-szakmáról
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
résztvevõjének 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 feladatok 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.

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 törekszik 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 mûkö
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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