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Nyitás  a külvilág felé – 
középpontban az emberrel 
Kevés az átfogó, mélyre ható
elemzés, kezdeményezés az
épületgépészet problémáiról
és jövőjéről. 2013 őszén Barótfi
István – akkor a Szent István
Egyetem tanszékvezető pro-
fesszoraként – tanulmányban
és konferencia-előadásban
hívta fel a figyelmet a hazai
épületgépészeti felsőoktatás
problémáira, folyamatosan
gyengülő státuszára, és arra,
hogy ez ellen sürgősen tenni
kell valamit. Most a Magyar
Épületgépészeti Koordinációs
Szövetség (MÉgKSZ) március-
ban megválasztott elnökeként
újabb, az egész szakmát érintő
problémára mutat rá – és
kezdeményez. Erről kérdeztük.

Az elmúlt hónapokban megjelent
hírekből az olvasható ki, hogy a
MÉgKSZ közgyűlésén jelentős vál-
tozásról volt szó a szövetség céljaival,
feladataival kapcsolatban. Milyen
irányba tartanak? 

A szövetség mostani vezetőváltása
koncepció- és célkitűzésváltás is
egyben. Erre azért volt szükség,
mert a korábbi elképzelések és cél-
kitűzések már kevés eredményt
hoztak, sőt az utóbbi időben inkább
feszültség forrásai voltak. Legutóbb
például a Magyar Épületgépészek
Napja szervezése során széles körű
összefogás helyett újabb repedések
keletkeztek a korábban együttmű-
ködő szervezetek között. Amikor
felkérést kaptam az elnöki posztra,
átgondoltam a helyzetet, és ele-
meztem a problémákat, és erre épí-
tettem a célkitűzést, aminek lényege:
az épületgépész szakma vagy tu-
domány jövője szempontjából leg-
fontosabb feladat: nyitás a külvilág
felé.

A MÉgKSZ eredendően az épületgé-
pészeten belül tevékenykedett, de
mivel feladataival más szakmai szer-
vezetek is foglalkoztak, a MÉgKSZ-
et konkurensnek tekintették, ami mi-
att a koordináció nem működött. Ko-
ordinációra akkor van lehetőség, ha
azt maguk a szakmai szervezetek
igénylik, márpedig jelenleg erre nem
mutatkozik készség. 

A magyar épületgépész szakma vagy
tudományterület nyitása a külvilág
felé elsősorban azért fontos, mert
ez a szakma jövőjét alapvetően meg-
határozza. Ha fel tudjuk mérni az
épületgépészet és külvilág kapcso-
latait, közös pontjait, vagy azokat,
amelyektől az épületgépészet jövője
függ, akkor ezek elemzése nagyban
segítheti az épületgépészet fejlődését,
szakmai innovációját.

Nyitás a világra

Az épületgépészetben általában fel-
adatmegoldó tevékenység zajlik, és
közben nincs kialakult gyakorlat arra,
hogy a jelenleginél jobbat, újabbat
alkossanak. Általában a külföldi gyá-
rak fejlesztései jelentik a fejlődést,
pedig jó lenne a szakma jövője szem-
pontjából, ha a hazai szellemi tőke
arra is alkalmas lenne, hogy felmérje,
milyen tudományos, technikai, gaz-
dasági, egészségügyi változások tör-
ténnek a világban, és ehhez hogyan
kell a szakmának viszonyulni. A MÉg-
KSZ alkalmas lehet arra, hogy az
ilyen, világra nyitott tevékenységeket
inspirálja, kezdeményezze, ezek ered-
ményeit összehangolja és közvetítse
az épületgépész szakma számára.

Nekem úgy tűnik, lényegbevágó és
nagy hatású lehetőséget jelent ez a
megváltoztatott célkitűzés.

Napjainkban az a gyakorlat, hogy
épületgépész beszélget épületgé-
pésszel az épületgépészetről – ez

olyan zárt kör, aminek nincs új ho-
zadéka. Ha azt szeretnénk, hogy az
épületgépészet az ember vagy az
emberi tevékenység kényelmét biz-
tosítsa, azt kell megfigyelnünk, hogy
az élet és az emberi tevékenység
hogyan működik, hogyan változik, és
milyen új technikai lehetőségek van-
nak ennek jobbítására. Számomra
most és korábban is sok új informá-
ciót jelentett, ha egy kémikussal, bi-
ológussal, pszichológussal folytattam
beszélgetést. Észre kell vennünk az
új gazdasági, társadalmi irányzatokat,
azt, hogy milyen problémák, lehető-
ségek adódnak, és azt az épületgé-
pészet hogyan tudja kezelni, hogy
tud hozzájárulni a javításához, a ki-
alakult helyzet kezeléséhez. Csak
példaként hadd említsek egy lehe-
tőséget. Az épületgépészeti rend-
szerek alkalmasak lehetnek arra,
hogy az ember átlagtól eltérő egész-
ségi állapotára, netán betegségére
utaló jeleket érzékeljék. Külföldi fo-
lyóiratokból tudható, hogy ma már a
szociálhigiéniai helyiségekben érzé-
kelhető jelek informálnak az ember
egészségi állapotáról. Nemcsak
olyanra gondolok, hogy a székletből
vagy vizeletből meg lehet állapítani,
ha valakinek az egészségi állapotában
vagy energiaforgalmában változás
következik be, hanem arra is, hogy
például a fürdőszoba, WC közös helyi
kialakítása, vagy nem megfelelő szel-
lőztetési rendszere esetén a légkör
minősége a fogkefe baktériumainak
összetétében is megmutatkozik, és
betegség forrása lehet. Ha ismerjük
és vizsgáljuk ezeket a jelenségeket,
akkor olyan épületgépészeti rend-
szereket tervezhetünk, amelyekkel
számos információhoz juttathatjuk
a felhasználót. 

A 3D-s szemüveggel is

További példa a technikai lehető-
ségek alkalmazására a szakterü-
letünkön. A 3D-s képalkotás al-
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kalmasa arra, hogy valóságos be-
rendezések nélkül, virtuálisan ke-
zeljünk dolgokat. 3D-s szemüveg-
gel és a hozzá kapcsolódó szoft-
verrel akár egy kazán felszerelését,
csőhegesztését vagy bármilyen
szerelési munkát be tudunk taní-
tani. Ezzel jelentősen lehetne nö-
velni a gyakorlati képzés színvo-
nalát. Vagy például az épületgé-
pészetben is megjelent a szakem-
berhiány. Nem biztos, hogy a szo-
kásos reklámozással vagy anyagi
intézkedésekkel lehet ezt megol-
dani. Ha megismerjük a pedagó-
gusok, pszichológusok véleményét

arról, hogyan fejlődik ki valakiben
egy szakma iránti érdeklődés vagy
hivatástudat, akkor erre építve tud-
juk kialakítani azokat a megoldá-
sokat, amelyek következtében a
fiatalok többen választják ezt a
szakmát. Értékes tudást, ismeret-
anyagot kaphatunk a munkánkhoz
más szak- és tudományterületek-
től. Ez ma még nem gyakorlat, sőt
jogosultságokkal, kötöttségekkel
igyekszünk a szakmánkat szűkre
szabni, de a nyitás a jövő érdekében
alapvető fontosságú.

A stratégiai gondolkodás, a nyitás

támogatása és menedzselése azt is
jelenti, hogy a MÉgKSZ számára a
hagyományos érdekvédelem már
nem lesz fontos?

A MÉgKSZ új koncepciójából az kö-
vetkezik, hogy a szakma vállalkozásai
és egyesületei számára érzékeltesse,
hogy a jövő szempontjából ugyan-
olyan fontos a nyitás, mint az ér-
dekképviselet. Reményeim szerint
gyakorlatias rendezvények, tanulmá-
nyok, más tudományterületekkel foly-
tatott együttműködés révén fog meg-
valósulni a kitűzött cél.

Jelenleg jól megvagyunk
építészek nélkül is

A velünk közvetlenül szakmai kap-
csolatban álló építészettel való össz-
hang, együttműködés, egymás meg-
ismerése is hiányzik – pedig össze
kell dolgoznunk. Az érdekvédelem
helyett inkább a figyelemfelhívást
tekintem elsődlegesnek, aztán a kap-
csolatok építését, és hiszek benne,
hogy aki részt vesz ebben a nyitásban,
rájön, hogy mennyit kaphat tőle. Az
építészet mai tendenciái iránt az
épületgépészek nem nagyon mutat-
nak érdeklődést, mert nem tartják
fontosnak. A MMK Épületgépészeti
Tagozata épületenergetikai képzé-
seket szervez, ahová épületgépész
előadókat hívnak meg, de közben mi
nem megyünk el az építészeti kon-
ferenciákra, ahol ezek a kérdések ha-
sonlóképpen felmerülnek. Nem fog-
lalkozunk például a magyar lakásál-
lomány jelenlegi állapotával, az épí-
tészet és az alkalmazott anyagok
formai, szerkezeti változásának ten-
denciáival, és nem is vagyunk fogé-
konyak erre. Az épületenergetikával
kapcsolatos követelmények európai
megfogalmazása az EU-ban tizenhat
éve elkezdődött. Nálunk tíz éve jelent
meg az első épületenergetikai ren-
delet, de azóta is nagyon jól megoldjuk
ezt a feladatot építészek nélkül is.
Az sem érdekli a szakmát, hogy mi-
ként kezelik ezeket a tevékenységet
külföldön. A szövetség fő feladatát
inkább az ilyen kérdések körében,
mint az érdekképviseletben látom.

Barótfi István

bi
Áthúzás

bi
Öntapadó jegyzet
így

bi
Áthúzás
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Nemcsak a gyártmány -
fejlesztés fontos

Ezt a jövő irányzataira vonatkozó,
más tudományterületekkel folytatott
együttműködés során megszerzendő
ismeretet, amiről ön beszél, az eu-
rópai nagy gyártók valószínűleg bir-
tokolják. És ez alapján zajlanak azok
a fejlesztések, amelyek következ -
tében a jövőben hazánkban is meg-
jelenik számtalan innováció, funkció
és képesség a gyártmányok terén.
Kell ezzel foglalkozni itthon?

Azért kell próbálkoznunk ezekkel a
kérdésekkel idehaza, amelyekkel a
multik is biztosan foglalkoznak, mert
ezek nélkül Magyarország csak al-
kalmazó, követő lesz, és nem tud
részt venni a szakterület fejleszté-
sében. Másrészt a tendenciák meg-
ismerésével a magyar gazdaság idő-
ben fel tud készülni az újdonságok
fogadására is. Ezekkel az ismere-
tekkel nem fogjuk a világot megvál-
tani, de eldönthetjük, hogy kullogók
vagy résztvevők akarunk lenni a szak-
területen. A hazai viszonyok között
a változást, az innovációt, a problé-
makezelést nekünk kell megvalósí-
tanunk. Minden gazdaságnak meg
kell küzdenie a saját problémáival, a
multi problémája nem vetíthető rá a
hazai viszonyokra. A magyar mun-
kaerőhiány nem az ő problémájuk.
Hogyan lesznek magyar épületgé-
pész-tanulók, hogyan kell felkészíteni,
továbbképezni őket? Az újdonságok
előbb-utóbb csak megjelennek itthon
is, de nem lesz rá ember, aki ezeket
fogadni tudja. Nem nagyon nézünk
előre, így a felmerülő problémákra
és lehetőségekre sem készülünk fel.
A ma problémája többnyire egy ko-
rábban hozott, vagy éppen elmaradt
döntés következménye, tehát mindig
fontos az előre tekintés. A multik
majd betolják ide az új technikájukat,
de mi lesz, ha a fogadásukra sem
vagyunk felkészülve? Ez is a jövőkép
egy része. De nem csak a gyárt-
mányfejlesztéshez kapcsolódó dolgok
fontosak. Nagyon lényeges a szakma
kommunikációja a külvilággal – pél-
dául: hogyan kell viselkedni egy sze-
relőnek a megrendelővel? Az ilyen,

nem gyártmányokhoz kötődő kér-
déseket is súlyuknak megfelelően
kell kezelni. Ha egy gépészmérnök-
hallgatót megkérdezel, hogy mivel
foglalkozik az épületgépész, lehet,
hogy nem is tudja megmondani, mert
tanulmányai során nem is találkozik
a szakterületünkkel. Jól kommunikál
a szakma a külvilággal? Szerintem
nem, mert nem csak a szakmai la-
pokban kell egymást boldoggá vagy
szerencsétlenné tennünk.

És ez nemcsak az innovációra vo-
natkozik, hanem arra is, hogy a szak-
mának hol a helye a világban. Nem
szabad hagyni azt, hogy a világ el-
menjen a szakma mellett. Az épü-
letgépészetet úgy kell kezelni, mint
a világ egy részét, és az abba való
beágyazódást folyamatosan nyomon
kell követni. Érzékenyen és kitartóan
figyelnünk kell a bennünket érintő
tendenciákat. Egy vékony szakmai
réteg fogékonyságára számítok –
és nem csupán az épületgépésze-
kére.

4D-s épületgépészek
A hazai négy épületgépészeti tanszék
oktatóinak mi lehet a szerepe az el-
mondottak megvalósításában?

Jó lenne, ha lenne szerepe, ha vállal-
nának szerepet, ha fontosnak tarta-
nák a szerepvállalást. Most az oktatás
a pillanatnyi igényeket akarja kielé-
gíteni. Ezt a célt fogalmazza meg a
legnagyobb hazai képzőhely is. De
ha a mai igényekre képezünk, a hall-
gató elavult tudást birtokol, amikor
végez. Az egyetemeknek nagyon nagy
szerepe lehetne abban, hogy felké-
szítse a fiatalokat erre a gondolko-
dásmódra. Mindez az épületgépész
szakmán belül nem valósítható meg
olyan könnyen. Ezért alakítottuk ki
néhányan a létesítménymérnöki
szakterületet. Ennek lényege leegy-
szerűsítve, hogy a létesítménymérnök
tulajdonképpen egy 4D-s épületgé-
pész. Miközben a tér három dimen-
ziójában gondolkodik és tervez, már
gondol a negyedik dimenzióra, az
időre is, azaz, hogy a tervezett rend-
szernek később milyen követelmé-

nyeknek kell megfelelnie – illetve
milyeneknek tud. Ha valamit meg-
tervezünk, arra is kell gondolni, hogy
azt tíz év múlva esetleg ki kell dobni.
Mi lesz a hulladékkal? Ezek a kérdések
az oktatásba még nem kerültek be.
Az oktatásunk ilyen szempontból
elég konzervatív és leegyszerűsítő.
Ma úgy kezeljük a legfontosabbnak
mondott épületgépészeti problémát,
az energia kérdését, hogy a tervezési
állapotra vonatkozó pillanatnyi ener-
giafelhasználási mutatókból telje-
sítményt számolunk ki és megszo-
rozzuk az idővel. Teljesítmény szo-
rozva idővel, az adja az energiát.
Csak éppen az időre vonatkozóan
nagyon keveset tudunk előre. Az idő
az energia egyik tényezője, de az
üzemeltetés tervezését, az üzemviteli
szokásokat, a rendszerek elemeinek
időben változó tulajdonságait nem
tudjuk reálisan számításba venni.
Szombaton és vasárnap vajon üze-
meltetnek-e egy létesítményt? Három
év múlva, ha a kazán hatásfoka rom-
lik, hogyan alakul az energiafelhasz-
nálás? Nem gondolunk előre, de nem
is nagyon egyszerű ezeket figyelembe
venni. Ehhez ki kell lépni az épület-
gépészet műszaki paraméterek meg-
határozta körtéből. Ezt a gondolko-
dást próbáljuk a létesítménymérnöki
képzés gyakorlatában is megvalósí-
tani. Egy diplomázó hallgatóm, akinek
egy óvoda energetikai korszerűsíté-
sének megtervezése volt a feladata,
első lépésként megnézte, hogyan
zajlik az óvodai nevelés, hogyan néz-
nek ki az óvodák a világban, és ezzel
képet kapott a létesítmény belátha-
tóan tervezhető jövőjéről. Ez tette
reálissá az energetikai tervezést. A
jövőbe tekintésnek az oktatásban
alapvető követelménynek kell lennie.
Ennek egyik segédeszköze lehet pl.
az ún. BIM, aminek használatával a
sok adatból ki lehet olvasni nemcsak
a tervezés, de az üzemeltetés jövőbeli
adatait is. Ezt alapvetően az építészek
használják, de számunkra ugyanilyen
fontos. A BIM-re való felkészítés itt-
hon is az egyik legfontosabb feladat
lehet, de ez már megint a jövő, az
előre tekintés kérdése.

A MÉgKSZ-közgyűlésen az ön kon-
cepciója határozattá vált?

bi
Áthúzás

bi
Öntapadó jegyzet
öt
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A közgyűlésen az elvekről beszéltünk,
határozat nélkül. Egyébként a jövőt
amúgy sem lehet határozatba fog-
lalni. Arról beszéltünk, hogy a szö-
vetség eddigi tevékenységét hogyan
értékelem, és hogy az általam javasolt
nyitásnak, a jövőkép alakításának
mi az iránya, milyen eredményei le-
hetnek. Arról is szó volt, hogy a ko-
ordináció helyett a kifelé nyitás legyen
a fő cél – ehhez járult hozzá a köz-
gyűlés, részletekbe nem mentünk
bele. Az egyik legnehezebb feladatom
most, hogy ezeket az elvi és vázlatos
elképzeléseket részletesen kidolgoz-
zam, és eredményt mutassak.

A kormányzat is
hasznosíthatja 

A kormányzatot meg lehet majd
keresni az új tudással? Bízik ennek
eredményességében?

Ha valaki arra vállalkozik, hogy egy
országban valamely részterületen
kormányzati szereplő, vezető legyen,
olyan tanácsokra, információkra, hát-
térre van szüksége, amellyel a prob-
lémákat kezelni tudja. Ha a szövetség
kezdeményezésére az épületgépé-
szetről számokkal alátámasztott
elemző tanulmányok születnek, akkor
ez a kormányzat számára kottaként
használható. Jó volna elérni, hogy a
szakmát ne úgy kezelje a kormányzat,
hogy ő – nem egyszer laikusént – ki-
talál valamit, és csak jóváhagyásra
küldi el a szakmai szervezeteknek.
A szakma járjon elöl, mi kezdemé-
nyezzük a felmerülő problémákra a
megoldások szükséges állami ten-
nivalóit. Például a szén-monoxid-
mérgezés kérdésében jogszabályi
szigorítás van folyamatban. Ezt a
kormányzat most kényszerből teszi,
mert emberek halnak meg a meg-
engedő vagy nem megfelelő szabá-
lyok miatt. Ennek eredménye lesz
egy új szabály, vagy szabálymódo-
sítás, ami ezt a konkrét problémát
orvosolni kívánja. De a kérdést sokkal
szélesebb körűen, előre mutatóan is
elemezni kellene.  Ha például az épü-
letgépész szakma úgy kezelné ezt a
kérdést, hogy a levegő minőségében
a CO- és a CO2-tartalom teljes körű

vizsgálatára és élettani, egészségi
kérdéseire is kitérne, feltárva azt,
hogy a gázok jelenlétének következ-
ménye a koncentrációs zavartól kez-
dődően az életveszélyes rosszullétig
terjedhet, akkor felhívná a kormány-
zat figyelmét arra, hogy a legtöbb
középületben nincs szervezett szel-
lőzés. Az elhasznált levegőben tanuló
hallgatók kisebb teljesítményre ké-
pesek – stb. Ha a társadalom számára
az ilyen összefüggéseket ismertté
tennénk, a kormányzatnak is lépnie
kellene. És akkor a szakma például
a CO2-vel kapcsolatban megfelelő
műszaki megoldásokat tudna aján-
lani, és nem csak a halálesetek ha-
tárértékeiről szólna ez a történet. De
ehhez nagyon komoly tanulmányt
kellene letenni az asztalra arról, hogy
a CO2 milyen összefüggésben van az
aktivitással, kreativitással, fáradt-
sággal, egészségromlással vagy ép-
pen a halállal, és az épületgépészet
hogyan befolyásolja, befolyásolhatja
ennek alakulását. Be kell tudnunk
mutatni, hogy az épületgépészet az
élettel, az életminőséggel közvetlen
kapcsolatban levő szakterület. Ha a
problémákat ilyen széles körűen ke-
zelné a szakma, akkor el tudná érni
például, hogy az oktatási intézmé-
nyekben kötelező legyen a szellőző-
berendezések beépítése. A kormány-
zattal való kapcsolatban tehát nem
a személyi, hanem a tartalmi kérdé-
seket tartom fontosabbnak. 

Arra vállalkoztam, hogy ezt a szem-
léletet és irányt megpróbálom az
épületgépész szakmán belül tanul-
mányokkal, konferenciákkal alátá-
masztani. A legolcsóbb és leghaté-
konyabb, ha bekapcsolódunk más
tudományterületek tevékenységébe.
Nem számítok világmegváltásra,
hosszú változást, nyitást remélek,
azt, hogy a magyar épületgépész
szakma nem fogja magát bezárni a
műszaki paraméterek közé, hanem
közel kerül az emberhez. Ha ennek
az iránynak a helyességét a szak-
mában a szövetség munkájával té-
nyekkel is igazolni tudom, és néhány
eredményt is fel tudok mutatni, elé-
gedett leszek.

Bozsó Béla
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