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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
becsülés, az érdekek és értékek szempontjainak ös
szehangolása, a verseny és az együttmûködés helyes 
arányainak megtalálása. Egymásra van utalva kivi
telezõ és tervezõ, gyártó és tervezõ, kivitelezõ és 
kereskedõ, hogy csak néhány viszonyt emeljünk ki a 
szakma belsõ 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 
állomány 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 
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szakma hétköznapi képviselõi, példamutató tartópil
lérei. A MÉGSZ az õ szövetségesük.

Eleve elrendelt

Ha „a szakma egy”, vagyis egységes rendszerként 
mûködik , 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
mákat 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 társadalom 
számára a szakmák mûvelõi részérõl a tudás alapú 
értékteremtés lehetõségét. A szakma összefogása te
heti teljessé ennek érvényre jutását.

Magyar Épületgépészek 
Szövetsége elnöksége

A fenti dokumentumot a Magyar Épületgépészek Szövetsége közgyűlése 2012. február 4-én, mint 
az „Alapértékeink és alapgondolataink” című dokumentumgyűjtemény részét határozattal megerősítette.


