
Az épü let gé pé szet egye temi intéz mé nyi létét meg ün neplõ fél -
év szá za dos jubi leum kap csán merült fel elõ ször az épü let gé -
pé szeti fel sõ ok ta tás hely ze té nek kér dése, és azóta is több
ren dez vény illetve szak mai pub li ká ció fog lal ko zott a hely zet
elem zé sé vel, a szük sé ges ten ni va lók kal. A pub li ká ciók reá lis, 
ám nem túl rózsás képet fes tet tek a szak te rü let intéz mé nyi
jövõ jé rõl, ugyan ak kor a prob léma fel ve té sén túl konk rét ten -
ni va lók meg fo gal ma zá sára nem került sor. A mos tani gon do -
la tok papírra veté sére azért vál lal ko zok, mert egy részt a
korábbi gon dok vál to zat la nul létez nek, más részt úgy gon do -
lom, hogy a hely zet keze lé sé nek sarok pont ját a hosszas tépe -
lõ dés és elem zés ered mé nye ként meg tudom fogal mazni. Ezt
még akkor is fon tos nak érzem, ha a gon do la taim vitat ha tók és
bizo nyára nem vagyok a meg ol dás kizá ró la gos bir to kosa. A
kér dés sel tulaj don kép pen nem is kel lene fog lal kozni, mivel a
koráb ban fel ve tett aggá lyok elle nére az épü let gé pé szeti fel sõ -
ok ta tás rend szere mûkö dik. Aki azon ban fele lõs sé get érez a
jövõ vel kap cso lat ban, annak nem a hely zet, hanem a ten den -
ciák okoz nak aggo dal mat és ezért kell erõ fe szí té se ket tenni a
ten den ciák meg vál toz ta tá sára.

A szak te rü let rövid tör té nelme

Az épü let gé pé szet alig több mint fél évszá za dos fel sõ ok ta tási
tör té nete egy klasszi kus tudo mány hoz képest nem szá mot -
tevõ, mégis vál to za tos volt, mert egy olyan szak te rü let, amely
a min den napi éle tünk kel szo ro san össze függõ tech ni kai-
tech no ló giai fej lõ dés része, ennyi idõ alatt jelen tõ sen meg vál -
to zik mind a lehe tõ sé gek, mind pedig a köve tel mé nyek olda -
lá ról. A vál to zás a szak te rü let szer ves része ként szinte ész re-
vét le nül ment végbe, és csak ilyen hosszabb idõ szak átte kin -
té sé vel mutat ko zik szem be tûnõ érzé kel he tõ ség gel.

Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás kiin du ló pontja a máso dik
világ há bo rút köve tõen a BME-n a Gépész mér nöki Karon az
Épü let gé pé szeti Tan szék meg ala pí tása, amellyel Macskásy
pro fesszor úr a szak mát egye temi rangra emeli. A tan szék lét -
re jöt té vel a szak te rü let intéz mé nyi és tudo má nyos meg je le né -
sé nek alap jai terem tõd nek meg. A háború rom ja i nak felszá-
molása, az ipari és lakos sági újjá épí tés foko zott len dü le tet és
elis me rést biz to sí tott a szak te rü let nek. A len dü le tet és a fel -
ada tok nagy sá gát jelzi, hogy az egye te men az épí tész mér nöki
karon is lét re jön egy másik épü let gé pé szeti tan szék.

A tan szé kek okta tási mun ká juk és a min den napi gya kor lati
fel ada taik mel lett a tudo má nyos köve tel mé nyek nek meg fe lelõ
fej lesz té sek ben és kuta tá sok ban is kive szik részü ket. Ennek
ered mé nye ként a szer ve ze tek sze mé lyi állo má nya egye temi
dok to rok, aka dé miai kan di dá tusi és dok tori foko za tok ered mé -
nye ként a tan szé kek veze tõi pro fesszo rok és ez-
zel az egye tem más tan szé ke i vel azo nos súlyú és 
elismertségû egy sé gei let tek.

A szak-, illetve most már tudo mány te rü let sike res tevé keny -
sége az épü let gé pé szet szak mai egy sé gé ben sta bil struk tú rá -
nak mutat ko zott. A közép fokú okta tás ban az épü let gé pé szeti
tech ni kum, majd az egye temi kép zés egy másra épült és ez a
min den napok gya kor lati fel adat meg osz tá sá ban is tisz tá zott
mun ka kö rö ket jelentett.

Vál to zá so kat a meg levõ okta tási struk túra szí ne sebbé tétele
hozott. A közép fokú kép zés ben meg je len tek a szak kö zép is ko -
lák, a tech ni ku mok ból elõ ször fel sõ sokú tech ni ku mok, majd
fõis ko lák let tek. Ez az okta tási struk tú ra vál tás az épü let gé pé -
szet terü le tén is vég be ment, ennek követ kez mé nye ként Deb re -
cen ben és Pécsett jött létre fõis kola, ahol épü let gé pé szeti fel sõ-
okta tási szer ve zet, épü let gé pé szeti tan szék is ala kult. 

Ezek a vál to zá sok a célo kat tekintve egy ér tel mûen defi ni ál -
tak vol tak, de a kép zés szak mai tar tal má ban a meg fe lelõ vál to -
zá sok már nem tör tén tek és talán nem is tör tén het tek meg. Az új 
fõis ko lai tan szé kek okta tói a Mûegye te men vég zett épü let gé -
pé szek vol tak, szak mai tudá suk és szem lé le tük az egye temi
kép zés nek meg fe lelõ tar talmú volt, ugyan ak kor a kép zés he-
lyén más féle köve tel mé nyek nek meg fe le lõen kel lett, vagy kel -
lett volna az épü let gé pé szet isme ret anya gát oktatni.

Ha nem is sike rült meg nyug tató módon tisz tázni az egye -
temi és fõis ko lai épü let gé pé szeti szint tar talmi kér dé seit, a ki-
ala kult véle mé nyek sze rint a fõis ko lai épü let gé pé szek ugyan -
olyan sok szí nûen meg áll ták a helyü ket a min den napi fel ada tok
meg ol dá sá ban, mint az egye te men vég zet tek. Vita a két szint
között a ter ve zõi jogo sult sá gok ban jelent meg, neve ze te sen
milyen módon külön böz tes sék meg a két tudás szin tet. A meg -
ol dás nem ésszerû, de elfo ga dottá vált: a fõis ko lát vég zet tek
kevesebb elmé leti isme rete gya kor lati idõ vel kom pen zálható.

Az ezred for du lón a sok színû épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás -
ban a leg je len tõ sebb vál to zást az ún. bolo gnai folya mat beve -
ze tése és a fel sõ ok ta tási tör vény jelen tet ték. A bolo gnai folya- 
mat során egy fe lõl az okta tandó szak te rü le te ket újra kel lett
meg fo gal mazni és enge dé lyez tetni, más fe lõl pedig a fel sõ ok -
ta tási kép zést három lép csõs (alapképzés-BSc, mes ter kép zés-
MSc, dok tori képzés-PhD) rend sze rûvé kel lett szer vezni.

Ennek meg va ló sí tása az épü let gé pé szet terü le tén (is) sok
fej tö rést oko zott, annak elle nére, hogy a beve ze té sét sok
egyez te tés elõzte meg (Szabó - Barótfi, 2004). A kiala kí tott új
rend szer ered mé nye ként épü let gé pész okle ve let az alap kép -
zés ben gépész mér nöki szak irány ként, mes ter kép zés ben épü -
let gé pé szeti és eljárástechnikai gépész mér nöki szak szakirá-
nyaként lehet sze rezni.

Az új fel sõ ok ta tási tör vény a meg vál to zott kép zési rend -
szer tõl füg get len, de arra mégis nagy hatás sal volt. A tör vény
a fel sõ ok ta tás min den részé ben szá mos új hely ze tet terem tett,
vagy hatá ro zott meg, de talán a leg in kább jelen tõs hatása a
szer ve zeti vál to zá sok ban mutat ko zott meg. Az új, vagy újra -
de fi ni ált sza kok, szak irá nyok, a szer ve zeti egy sé gek mini má -
lis oktató lét száma és meg kí vánt struk tú rája (min. 10 oktató,
mely bõl leg alább 1 pro fesszor, 5 minõ sí tett oktató) a tan szé -
kek átszer ve zé sét, össze vo ná sát hozta magá val.
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Az épü let gé pé szet szak te rü let új szak irá nya i nak kiala kí tása
során ismét elõ ke rül tek azok a tar talmi kér dé sek, ame lyek
füg get le nek vol tak a bolo gnai rend szer beve ze té sé tõl, neve -
ze te sen milyen tar talmi vál to zá sok, súly pont átren de zé sek
szük sé ge sek a szak te rü let okta tá sá ban. Mint hogy ezek a tar -
talmi vál to zá sok nem épül tek be, illetve nem mutat koz tak
fon tos nak az új szak irá nyok kiala kí tá sá nál, ezért egy új szak,
a léte sít mény mér nöki mes ter szak meg ala pí tá sára került sor.
A szak alap ve tõen egy olyan épü let gé pé szeti szak, amely ben
nemcsak az épü let gépé szeti rend sze re i nek mûköd te té sét, ha-
nem az épü let komp lex (nem csak gépé szeti) mûszaki rend sze -
rét ismer he tik meg a hall ga tók. A léte sít mény mér nöki mes ter -
sza kon belül is külön bözõ szak irá nyok szü let tek, egye bek kö-
zött épü let gé pé szeti szak irány is.

A külön bözõ célú és indít ta tású vál to zá sok azt ered mé -
nyez ték, hogy az épü let gé pé szet fel sõ ok ta tási intéz mény -
rend szere is meg vál to zott. A koráb ban volt épü let gé pész tan-
szé kek vagy össze ol vad tak más diszciplinák tan szé ke i vel,
vagy nevük ben ter jesz tet ték ki okta tási tevé keny sé gü ket. Így
lett például a BME-n a Gépész mér nöki Karon Épü let gé pé -
szeti és Gépé szeti Eljá rás tech nika Tan szék, az Épí tész mér -
nöki Karon Épü let ener ge ti kai és Épü let gé pé szeti Tan szék, a
DE Mûszaki Karán Épü let gé pé szeti és Léte sít mény mér nöki
Tan szék stb. A kez de tek ben volt épü let gé pé szeti tan szé kek
helyett tehát új elne ve zésû tan szé kek jön nek létre, melyek ben 
az épü let gé pé szet csak rész te rü let ként jele nik meg. Ez a vál -
to zás az épü let gé pé szet szak te rü let rela tív súlyá nak csök ke -
né sét mutatja és ten den ci á já ban a folya mat a jelen legi álla pot- 
ban nem mutat ko zik meg nyugvó sta bi li tás nak.

A szakma viszo nya a vál to zá sok hoz

A vál to zást a gya kor lat ban dol gozó szak em be rek épp úgy érzé -
kel ték, mint az okta tás ban tevé keny ke dõk, és bár mind két kör
szá mára más-más kér dé se ket vetett fel, a fel is me rés mégis
közös volt: tenni kell, hogy a szak te rü let meg tud jon felelni a
har ma dik évez red meg vál to zott kihí vá sa i nak, jelen tõ sége,
presz tí zse tovább ne csök ken jen. Ennek az elha tá ro zás nak egy
folya ma tos pár be széd, vita, önmar can go lás lett a követ kez mé -
nye, amely szer ve zett for má ban is meg je lent az épü let gé pé szeti 
fel sõ ok ta tás sal kap cso la tos kon fe ren ciák során.

Az elsõ ilyen kon fe ren cia „Az épü let gé pé szet jövõje” cím mel
Gödöl lõn, 2001. ápri lis 20-án volt és az épü let gé pé szet jövõ jé -
vel kap cso lat ban elsõ sor -
ban az okta tás kér dé sé vel
fog lal ko zott. A kon fe ren -
cia alkal má val a részt ve -
võk az épü let gé pé szet tel
szem ben támasz tott köve -
tel mé nyek, az okta tás hely -
zete és korlátai, a java solt
tar talmi vál toz ta tá sok, a
ten ni va lók és az aján lott
mód sze rek, épü let gé pé sze- 
ti mun ka kö rök, ter ve zõi és
nem ter ve zõi fel ada tok, el-
várá sok, téma körét beszél -
ték meg.

Az érte kez let meg ál la pí totta, hogy a szük ség szerû vál toz ta tá -
so kat nem csak a tar talmi kér dé sekre össz pon to sítva kell ke-
zelni, hanem a mûszaki fel sõs ok ta tás elkö vet kezõ évti zed ben
vár ható átala ku lá sá nak irá nyát (bolo gnai folya mat) is figye -
lembe véve kell lebo nyo lí tani. Az átté rés idõ tar ta mát akkor
tíz évre becsül tük és úgy gon dol tuk, hogy az épü let gé pé szet
okta tá sá nak, és a minõ sítõ rend szer nek a cél szerû vál toz ta tá -
sait azon nal el kell kez deni. A ren dez vé nyen részt ve võk úgy
gon dol ták, hogy az épü let gé pé szet szük sé ges vál to zá sait a
köve tel mény olda lá ról cél szerû meg kö ze lí teni és a vál toz ta tá -
sok ban érin tett ipar, kamara és okta tás szo ros együtt mû kö dé -
sé ben cél szerû lebo nyo lí tani. A meg ol dandó fel ada tok egy-
másra épül nek és a tovább lé pés hez az egyes kér dé sek ben szü -
le tett javas la tok meg vi ta tása és elfo ga dása után lehet csak
tovább lépni. A javas lat az, hogy az elvég zendõ fel ada to kat a
szak mai kép vi se let hely ze té bõl adó dóan a kama rá nak cél -
szerû fel vál lal nia.

Miköz ben foly tak a viták, meg be szé lé sek, az érin tet tek
további kon fe ren ci á kon („Épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás a bo-
lognai folya mat tük ré ben” címû kon fe ren ciák 2003. augusz -
tus 26-án és 2004. augusz tus 26-án Gödöl lõn) pró bál tak a
bolo gnai folya mat kihí vá sa ira meg fe lelõ meg ol dás ban meg -
ál la podni.

A szak mai átala ku lást köve tõen a kiala kult hely zet érté ke lé -
sére 2010. május 25-én „Épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás” cím -
mel Gödöl lõn ismé tel ten kon fe ren ci ára gyûl tek össze a
szak em be rek. A meg vi ta tandó kér dé sek szá mát igye kez tünk
az ered mé nyes ség érde ké ben szû kí teni, de még így sem sike -
rült a meg vá lasz tott témák ban a meg ol dá so kig eljutni, csak a
prob lé mák lel tá ro zá sára és a fel ada tok meg ol dá sá nak cím ké -
zésre futotta az idõ bõl. A fõ kér dés vál to zat la nul az okta tás
szak mai tar talma volt, de már nagy hang súlyt kapott a fel sõ -
ok ta tás sze mé lyi hát te ré nek prob lé mája és az intéz mé nyi vál -
to zá sok ten den ci ája is.

Miköz ben a szakma a saját belsõ és elsõ sor ban szak mai kér -
dé se ire össz pon to sí tott, figyel men kívül hagyta azt a körül -
ményt, hogy a fel sõ ok ta tás ban is kér lel he tet le nül gyö ke ret
ver tek a piaci viszo nyok. Ez nem csak abban nyil vá nul meg,
hogy az egye te mek a hall ga tó kért ver se nyez nek, hanem ez a
ver seny hely zet az egye te men belül, az egyes szak te rü le tek
között is folyik, az egyes szak- illetve tudo mány te rü le tek
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saját fon tos sá gu kat mások rová sára, kiszo rí tósdi mód sze ré -
vel érvé nye sí tik. Ha egy szak- illetve tudo mány te rü let nem
tudja meg fo gal mazni és érvé nye sí teni tudo má nyos hát te rét,
akkor egyre job ban hát térbe szo rul, egyre nagyobb nehéz sé -
gek kel kell szem be néz nie a tudo má nyos, a tovább kép zés és a
meg sze rez hetõ tudo má nyos foko za tok terü le tén.

A kiala kult hely zet érté ke lé sére 2011. ápri lis 1-én mun ka ér -
te kez let volt Gödöl lõn, mely nek célja volt, hogy a szakma és a
fel sõ ok ta tás sze rep lõi szá mára bemu tassa a tudo má nyos tevé -
keny ség fon tos sá gát, és a fel hívja a figyel met ennek jelen tõ sé -
gére az épü let gé pé szet jövõje szem pont já ból, kije lölje az épü-
letgépészet tudo mány te rü le tét és sajá tos mód sze reit, vala mint
meg ha tá rozza a szük sé ges/cél szerû ten ni va ló kat az épü let gé -
pé szet tudo má nyos tel je sít mé nyé nek/tevé keny sé gé nek lét re-
hozá sára/növe lé sére. Az érte kez le ten a részt ve võk elfo gad ták
azt a meg ál la pí tást, hogy az épü let gé pé szet tudo má nyos ön-
meg ha tá ro zása nem tör tént meg, és ezért más terü le tek (áram -
lás tan, hõtan, ener ge tika stb.) túl sú lyos meg je le nése tapasz tal -
ható szak te rü le tün kön, ennek min den nega tív hatá sá val. Ha ez
a ten den cia tovább folyik az épü let gé pé szeti kép zõ he lyek (tan -
szé kek) további zsu go ro dá sá val, eset leg meg szû né sé vel kell
szem be nézni.

A jelen legi hely zet és érté ke lése

A hazai épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás több mint fél év szá za dos
tör té ne té ben hosszú idõn keresz tül meg ha tá rozó kér dés volt a
hall ga tók szak mai fel ké szí té sé nek minõ sége, vagyis, hogy mit
kell taní tani ami alkal massá teszi õket a meg ol dásra váró fel -
ada taik minél jobb elvég zé sére. A kér dés meg vá la szo lá sára
folya ma tos meg be szé lé sek során sem sike rült mara dandó meg -
ol dást találni töb bek között azért sem, mert a körül mé nyek is
jelen tõ sen és állan dóan vál toz tak.

A leg na gyobb jelen tõ ségû vál to zást az euró pai fel sõ ok ta -
tás rend sze ré nek egy sé ges kiala kí tása, a bolo gnai folya mat
jelen tette. Ennek külön bözõ meg kö ze lí tése, érté ke lése és
hatása sok féle meg íté lés hez (gyak ran nega tív) veze tett, azt az
elõ nyét azon ban nem lehet elvi tatni, hogy lehe tõvé tette a fel -
sõ ok ta tás hall ga tói szá mára tanul má nyaik külön bözõ (akár
más orszá gok) intéz mé nye i ben való foly ta tá sát. Ez azzal vált
lehe tõvé, hogy az okta tott isme ret anya got mennyi sé gé ben és
érté ke lé sé ben kompatibilissá tet ték az euró pai tér ség fel sõ ok -
ta tási rend sze ré ben. Ha tehát a hall gató ambí ci ója, nyelvi
kész sége és anyagi hát tere lehe tõvé teszi más, kül földi egye -
te men egy-két félév tel je sí té sét, akkor a leg kor sze rûbb isme -

re tek hez tud hoz zá jutni, meg is mer het más kul tú rá kat és olyan 
kap cso la to kat épít het ki, mely nagy segít sé get jelent további
éle té ben. Hasz nos az okta tók nak is, mert ennek a lehe tõ ség -
nek a kihasz ná lása hoz zá já rul hat a fel sõ ok ta tás tar talmi kér -
dé se i nek ren de zé sé hez, de leg alább is a kül földi pél dák tám-
pon tot adhat nak ehhez.

Saj nos ezzel a lehe tõ ség gel a hazai fel sõ ok ta tás épü let gé -
pész sze rep lõi csak nagyon kis szám ban élnek. Pedig ez külö -
nö sen fon tos lenne a magyar épü let gé pé szet szá mára, ahol a
tör té nel mi leg kiala kult szak mai tar ta lom, nyelvi sajá tos sá -
gok, illetve a fel sõ ok ta tás jelen legi pénz ügyi és tech no ló giai
álla pota miatt a nem zet közi ten den ciák isme rete és ezzel az
inno vá ci ó ban való rész vé tel egyéb ként is nehéz sé gekbe ütkö -
zik (nem sza bad a keres ke delmi lehe tõ sé ge ket és az egye temi
kép zés szak mai kap cso lat rend sze rét össze ke verni). A bolo -
gnai folya mat beve ze tése tehát lehe tõvé teszi a hazai épü let -
gé pé szeti szak te rü let nem zet közi beépü lé sét és ezzel a
világ szín vo nal hoz való fel zár kó zás ter mé sze tes fel tét eleit
teremti meg mind a kép zés, mind pedig a tudo má nyos munka
terü le tén.

A tar talmi kér dé sek ben folyó szé les körû vita és egyez te tés
mel lett kevés szó esett az okta tás sze mé lyi fel tét ele i nek ala ku -
lá sá ról. Az épü let gé pé szeti okta tás sze mé lyi fel tét elei per sze
nem csak, illetve nem elsõ sor ban az okta tás minõ sége szem -
pont já ból lénye ge sek, hanem inkább abból a szem pont ból,
hogy az okta tók sze mé lyes tel je sít mé nyei, illetve ezek elis mer -
te tése a tudo má nyos világ ban szo ros össze füg gés ben vannak
az intéz mé nyi rend szer kiala kí tá sá val. Az épü let gé pé szeti fel -
sõ ok ta tás sze mé lyi vál to zá sai jelen leg olyan ten den ciát mutat -
nak, amely veszé lyez teti az épü let gé pé szeti szer ve zeti egysé-
gek létét. Ma már az a hely zet, hogy a kez de tek ben levõ egyet -
len hazai önálló épü let gé pész tan szék helyett az ország ban öt
tan szék foly tat épü let gé pé szeti okta tást, de ezek az épü let gé -
pész szer ve zeti egy sé gek más szak te rü le tek kel közös egy sé -
gek ben tud nak ele get tenni az egye temi rend szer követelmé-
nyeinek.

Biz to san kije len hetõ, hogy ez a hely zet nem a rend szer ben
sze replõ sze mé lyek kva li tá sá ból adó dik, hanem abból, hogy a 
szak te rü let által meg fo gal ma zott célok és azok tel je sí tése
nem esik egybe az egye temi szint köve tel mé nye i vel. Per sze
lehetne azt mon dani, hogy az épü let gé pé szet egy sajá tos szak -
te rü let és az elvá rá sok tel je sí tése nem, vagy csak nehéz ke sen
tel je sít he tõk, de ez az érve lés csak nagyon rövid tá von áll hatja
meg a helyét.

Az egye te mek elvá rá sait nem az egye tem önál lóan, tudo -
mányág spe ci fi ku san, eset leg hazai mér cé vel álla pítja meg.
Egy egye tem nek a létét és tel je sít mé nyét a tudo má nyos világ -
ban elfog lalt hely zete hatá rozza meg és ez a köve tel mény nem
relativizálható és nem fogal maz ható át orszá gos, illetve szak -
mai köve tel mé nyek dif fe ren ci á lá sá val. Ha ez tör té nik, úgy az
egye tem bõl vala mi lyen helyi fel sõ fokú szak mai okta tási intéz -
mény, szak fõ is kola válik.

A hazai épü let gé pé szet leg fon to sabb fel adata, hogy jelen -
legi hely ze té ben meg fo gal mazza azo kat a ten ni va ló kat, ame-
lyeket az egye temi lét hosszú távú köve tel mé nyei jelen te nek. 

A hang súly a hosszú távú köve tel mé nye ken van, mert
alkalmi, rövid távú meg ol dás csak az eddigi szem lé let tovább -
élé sét jelenti és ennek belát ha tat lan köve tel mé nyei lesz nek.
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Miköz ben az elõ zõ ek ben tag lalt vál to zá sok vég be men tek, ész -
re vét le nül múlt az idõ. A tan szé kek okta tói felett is eljárt az idõ. 
A tan szé ke ken új okta tók jelen tek meg, sze rez tek PhD foko za -
to kat, és okta tók men tek nyug díjba, vagy let tek pro fesszor
emeritusok. Ez ter mé sze tes, és így van rend jén. Ennek követ -
kez mé nye azon ban az épü let gé pé szet szak te rü le tére, illetve
annak intéz mény rend sze rére meg ha tá rozó hatás sal van. A
szak mai ren dez vé nyek során érzé kel he tõvé vált, hogy az okta -
tás az egye tem elsõd le ges fel adata, de erre csak akkor kerül het
sor, ha ennek intéz mé nyi hát tere léte zik. Az épü let gé pé szet
szak te rü let magas szín vo nalú okta tá sá hoz épü let gé pész tan -
szé kek kel le nek, ame lyek létét nem a hall ga tói létszám, hanem
a szak te rü let tudo má nyos elis mert sége hatá rozza meg. Ilyen -
for mán az épü let gé pé szet jövõ jé rõl az eddigi gon do lat me ne tet
át kell prog ra mozni. Az alap vetõ kér dés az épü let gé pé szet
intéz mé nyi hely zete, pon to sab ban léte és ezek mûkö dé sét kell
az okta tás szem pont já ból jól meg szer vezni és nem for dítva.

A ten den ciák okai és a vál toz ta tás      
ten ni va lói

Az épü let gé pé szet elõ zõ ek ben bemu ta tott tör té nete, a vál to -
zá sok és ten den ciái elõ re ve tí tik a jövõt, amely a szak te rü let
más disz cip lí nákba való beol va dá sá val fenye get. A társ bér -
let ben mûködõ épü let gé pész tan szé kek veze tõi ma már nem
pro fesszo rok, illetve nem épü let gé pész pro fesszo rok és a
közel jö võ ben sem vár ható vál to zás ezen a terü le ten. Bár a
tan szé kek fia tal okta tói egyre nagyobb szám ban sze rez nek
PhD foko za tot, de a habilitáció, ami a tovább lé pést jelenti,
nem követ ke zik be, pedig ez a pro fesszorrá válás nor ma tív
fel té tele. Ez a hely zet ahhoz vezet het, hogy olyan tan széki
házas sá gok szü let nek meg, ahol a veze tés hez vala mi lyen más
tudományterületi pro fesszo rok áll nak ren del ke zésre. Az ilyen
vál to zá sok nem ide ge nek az egye te mek tör té ne té ben. A nyu -
gati egye te mek tan szé kei gyak ran kiemel kedõ sze mé lyek,
pro fesszo rok meg je le né sé vel szü let nek és szûn nek meg.

Fel me rül a kér dés, hogy az épü let gé pé szet szak te rü le ten
miért hiá nyoz nak azok a sze mé lyi fel té te lek, ame lyek a biz tos
egye temi intéz mé nyi létet biz to sí ta nák? Az elõ zõ ek ben már
emlí tett szak mai ren dez vé nyek és pub li ká ciók (Barótfi 2010,
2011, 2013) a tudo má nyos tevé keny ség hiá nyá ban vél ték meg- 
találni a kiala kult hely zet okát. Ez a meg ál la pí tás kézen fekvõ és 
könnyen belát ható: ha a szak te rü let nek len nének tudo má nyos
rangú (pro fesszor) sze mé lyi sé gei az egye te me ken, akkor az
intéz mé nyi lét nem merülne fel bizony ta lan sági ténye zõ ként.

A vezetõ tudo má nyos sze mé lyek hiá nyá nak oka azon ban már
nem ilyen kézen fekvõ. Nem reá lis fel té te le zés azt állí tani,
hogy a sze mé lyi állo mány kont ra sze lek tált és nem képes a
tudo má nyos köve tel mé nye ket tel je sítni. (Ennek csak inkább
abban van sze repe, hogy a szak te rü let nek nincs meg sem az
egye te men, sem az MTA-n az adek vát sze mé lyi hát tere, így
más tudo mány te rü le ten kell a tudo má nyos tel je sít ményt iga -
zolni. Nyil ván való, hogy egy épü let gé pész dok tori iskola,
eset leg az MTA-n egy osz tály maga biz tos sá got, támo ga tást
adna a foko zat meg szer zé sére pályá zók szá mára.)

Inkább az az oka a tudo má nyos hie rar chia hiá nyá nak, hogy 
maga a tudo mány te rü let nem úgy defi ni álja magát, hogy
abból a meg fe lelõ tel je sít mé nyek meg szü let het né nek. Ez
azért is lehet sé ges, mivel az épü let gé pé szet egye temi meg je -
le nése nem nem zet közi pél da ként, más egye te me ken való
disz cip lína hazai adap tá ci ó ja ként, hanem sajá tos magyar
szak mai terü let ként rea li zá ló dott. Ennek követ kez mé nye volt
az a fel ve tés, hogy az épü let gé pé szet tudo má nyos önazo no sí -
tá sá nak meg kell tör ténni, mely alapja lehet a sike res, illetve
ered mé nyes tudo má nyos tel je sít mé nyek nek.  A gon do lat és a
cél ki tû zés helyén való, ám a meg va ló sí tás nem egy szerû és
eddig nem is veze tett ered ményre. (Olyan kér dé sekre kel lene
választ találni, hogy milyen irányba kel lene továbbfejleszte-
ni, eset leg bõví teni a kuta tást, illetve szak mai terü le tet, hogy
az áram lás tan hõtan, ener ge tika tudo mány te rü let alkal ma zá -
sán túl az épü let gé pé szet saját tudo mány te rü lete fogal ma zód -
jon meg.) Annak meg fo gal ma zása, hogy az épü let gé pé szet a
szak mai téma kö re i vel mint önálló tudo mány te rü let legyen
alap vetõ fon tos ságú,  mind ez idáig nem veze tett ered ményre.

Az utóbbi évben azon ban néhány olyan ese mény részese vol -
tam, amely úgy gon do lom, hogy elve zet het a válasz hoz.

A fel is me rés elsõ gon do la tai az épü let gé pész szakma éves
nagy ünne pén fogal ma zód tak meg ben nem. Az ünnepre ide -
uta zott és kitün te tést hozott az euró pai szö vet ség elsõ embere,
aki az átadási cere mó nia és a ven dég ség egyik szürke sze rep -
lõje volt. A szür ke ség per sze lehet egy ember sze mé lyes tulaj -
don sága, de ez eset ben az volt a fel tûnõ, hogy a hazai épü let-
gépé szeti szakma hogyan kezeli a kívül rõl jött pro mi nen ciát.
Ért he tet len volt szá momra, hogy a hazai épü let gé pé szeti szer -
ve ze tek mennyire el vol tak saját maguk kal, és mennyire nem
érde kelte õket a szak te rü let euró pai tör té né sei, nem merült fel
annak igé nye, hogy talál koz za nak hiva ta lo san, vagy privát
gon do la to kat cse rél je nek, taná cso kat adja nak-kap ja nak, állás -
pon to kat tisz táz za nak stb. Mintha nem len nénk, vagy nem
akar nánk része sei lenni a világ nak. Szá munkra a világ mi va-
gyunk. Akkor vált vilá gossá szá momra, hogy milyen jól el
vagyunk mi magunk, mi magyar épü let gé pé szek.

Eze ket a gon do la tok gyö ke ret ver tek ben nem és a továb bi -
ak ban a szakma, benne a fel sõ ok ta tás dol gait is ennek a szem -
üve gén kezd tem el nézni. Rá kel lett ébred nem, hogy a ren-
dezvényen tapasz tal tak nem egy alkalmi hely ze tet, hanem a
hazai épü let gé pé szeti szak mát jel lem zik, mind ezt úgy, hogy
ez bár ki nek is fel tûnne. Ezt a hely ze tet a szak te rü let ter mé sze -
tes nek és nor má lis nak tartja, rit kán lép ki ebbõl a sze re pé bõl.

Ez a véle mény csak meg erõ sö dött ben nem a dip lo ma ter vek
vagy a dok tori disszer tá ciók átte kin tése, meg vé dése kap csán
is. A dip lo ma dol go za tok több sége úgy készül, hogy az átte kin -
tett iro da lom leg in kább hazai, a kül földi iro da lom gyak ran csak
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illusztrációnak sze re pel és saját pre kon cep ci ó kat pró bál iga zolni.
A dok tori disszer tá ci ók nál a vizs gált terü le ten a nem zet közi
kutatá sok ról és ezek ered mé nye i rõl a szak iro da lom áttekinté-
sével nagyobb hányad ban esik szó, de nem fogal ma zód nak
meg a nem zet közi kuta tá sok eddig elért ered mé nyei, ami hez
viszo nyít ható lenne a ter ve zett kuta tási cél, a hoz zá adott érték.

Pedig a tudo má nyos ered mé nyek csak nem zet közi mér cé vel
mér he tõk. A kuta tás során a világ ban az addig elért ered mé -
nyek hez kell vala mi lyen hoz zá adott érté ket pro du kálni. Ez lenne
az az ún. „új tudo má nyos ered mény” és ilyen meg kö ze lí tés ben
az ered mény pon to san és nem bizony ta la nul meg is álla pít ható
(ami jelen leg gyak ran vitat ható, bizony ta lan). A disszertációk
egy jelen tõs részé ben a szé les körû iro da lom fel dol go zás és
annak kiér té ke lése helyett hazai aktu a li tá sok ról, illetve hazai
ered mé nyek hazai mér cé vel mért ered mé nye i rõl van szó.

Ez nem a hazai dok tori foko za tok meg szer zé sé nek minõ sí -
tése. A dok tori foko zat meg szer zé sé hez szük sé ges munka a
hazai kuta tási fel té te lek szû kös lehe tõ sé gei miatt sok kal több
erõ fe szí tést igé nyel, mint a fej let tebb orszá gok ban, mert a
hiányzó lehe tõ sé ge ket szel lemi ener gi á val kell kom pen zálni.
Nálunk a dok tori foko zat ilyen for mán nagyobb emberi tel je -
sít mény, mint egy olyan ország ban, ahol a kuta tási fel té te lek
job bak a mi lehe tõ sé ge ink kel össze mérve. Tehát nem a mun -
ká val van a prob léma, hanem azzal, hogy a szü le tett ered mé -
nyek nem kap cso lód nak a világ ban folyó kuta tá sok hoz. En-
nek követ kez mé nye, hogy a szü le tett ered mé nye ket nem lehet 
eladni, a vizs gá la to kat kül földi folyó irat ok ban elhe lyezni,
szín vo na las, kül földi kon fe ren ci á kon érdek lõ dés mel lett elõ -
adni és így fel sem figyel nek a mun ká inkra, kuta tó inkra, a
pub li ká ci ókra csak kevés számú hivat ko zás tör té nik.

Pedig milyen egy szerû a mód szer: a hazai és nem zet közi
kuta tási ered mé nyek meg is me rése, szé les körû fel dol go zása,
és érté ke lése után meg je lölni a kuta tás cél ját és az elvég zett
mun kát utána vissza csa tolni a for rá sok szak iro dal má hoz. Így
lát ha tóvá válna a mun kánk során lét re ho zott új érték, meg ol -
dott lenne a nem zet közi köz lési lehe tõ ség, az ered mé nye ink
meg is mer te tése és elis mer te tése.

Ennek a menet rend nek a kiala kí tása azért is fon tos, mert ez
beha tá rolná a kuta tási irá nyo kat, az aktu á lis témák meg vá -
lasz tá sát. Ha egy prob lé má val a nem zet közi szak iro da lom ban 
nem talál ko zunk, akkor külön vizs gá ló dást igé nyel, hogy ez
eset ben szá munkra miért lehet érde kes a téma. Ha egy témá -
val a szak iro da lom szé les kö rûen fog lal ko zik, meg is mer he tõk
az eddigi vizs gá la tok és nem fedez zük fel ismé tel ten a már
elért ered mé nye ket. A nem zet közi szak iro da lom szé les körû
fel dol go zása a plá gium kér dé sé ben is biz ton sá got jelen tene.

A magyar épü let gé pé szet tudo mány ként való bezár kó zása, 
provincialitása tehát már a dip lo ma mun kák kal, illetve késõbb 
a kuta tási mun kák indu lá sá nál, a dok tori foko zat meg szer zé -
sé nél elkez dõ dik. Ter mé sze tes nek vesszük az épü let gé pé szet
loká lis keze lé sét és a körü löt tünk levõ szak mai/tudo má nyos
világ ból csak a direk tí vá kat, glo bá lis prob lé mák jel sza vait
vesszük át, és gyak ran elin téz zük a nem zet közi szak mai
világ ban való rész vé te lün ket a hazai mul ti na ci o ná lis cégek
kor szerû ter mé ke i nek az alkal ma zá sá val. Az a hamis kép ze -
tünk van, hogy ezzel az épü let gé pé szet tudo má nyá ban is nem-
zetközi közeg ben moz gunk. Ez a bezár kó zott ság az oka jelen -
legi fel sõ ok ta tási intéz mé nyi létünk bizony ta lan sá gá nak és a
meg fi gyel hetõ ten den ci á nak is. A szak te rü let tudo má nyos

céljait, a szak te rü let valódi tudo má nyos tel je sít mé nyeit csak
akkor tud juk elérni, ha ezen a bezárt sá gon vál toz ta tunk. Meg -
is mer jük a körü löt tünk levõ világ szak mai tör té né seit, ennek
bir to ká ban és a tapasz ta la tunk kal meg tud juk fogal mazni a
hazai épü let gé pé szet tudo má nyos hát te rét. Így a meg szü letõ
ered mé nye ink való sá gos, nem zet közi közeg ben is hasz no sít -
ha tók, elis mert tudo má nyos tel je sít ményt, haza i lag és remé -
nye ink sze rint nem zet kö zi leg is elis mert pro fesszo ro kat
fog nak terem teni. Ez a garan ci ája az épü let gé pé szet sze mé lyi
állo má nya tudo má nyos elis mert sé gé nek és ezzel az intéz mé -
nyi hát te ré nek meg ma ra dá sá nak.

A hazai épü let gé pé szeti tudo má nyos bezárt sá gunk az
intéz mé nyi léten kívül per sze hatás sal van az okta tásra is. A
mér nö kök alap ve tõen alkal ma zói és nem terem tõi sze repre
van nak fel ké szítve. Az a cél, hogy a mér nök jól alkal mazza a
meg ta nul ta kat, ami alatt azt kell érteni, hogy a kor szerû, vagy
kevésbé kor szerû rend szer ele mek bõl (gyárt má nyok ból) a
köve tel mé nyek nek meg fe lelõ rend szert épít sen ki. Ez a köve -
tel mény ter mé sze tes egy mér nök kel szem ben, de nem ele -
gendõ. A mér nök nek sze re pet (meg ha tá rozó sze re pet) kell
ját sza nia az újdon sá gok lét re ho zá sá ban, az inno vá ciós folya -
mat ban. Enélkül a mér nök csak adap tál és nem alkot, enélkül
nincs hazai épü let gé pé szeti fej lesz tés.

Az épü let gé pé szet tudo má nyos hely ze té nek ren de zése az
okta tás szint je i nek tisz tá zá sára is alkal mat ad. Az alap kép zés -
ben a szak te rü let min den rész let kér dését kész ség szin ten el
kell sajá tí tani, az isme ret anyag az egye temi tan anyag. Az
alap kép zés végén készí tendõ szak dol go zat alapja és kiin duló
pontja elsõ sor ban a hazai szak iro da lom. A hang súly a meg ta -
nul tak kor rekt alkal ma zá sán van. A mes ter kép zés ben a szé le -
sebb látó kör höz, a való sá gos mér nöki alko tás hoz kell eljutni.
Ehhez a nem zet közi szak iro da lom ala pos tanul má nyo zása
szük sé ges. A dip lo ma mun kát a nagy számú hazai és kül földi
szak iro da lom ala pos és szak szerû fel dol go zá sá val kell kez -
deni. A doktoranduszi munka fõ tevé keny sége a válasz tott té-
ma nem zet közi ered mé nye i nek meg is me rése, érté ke lése, követ-
keztetések levo nása és egy kis rész ben saját vizs gá la tok kal, új
ered mé nyek kel való bõví tése.

Az elõzõ mon dat ban hasz nált kis rész nem fél re hal lás. Egy
dok tori dol go zat ban nem kell sok új tudo má nyos ered mény,
bõsé ge sen elég, ha csak egy piciny újdon ság gal bõvül a téma -
kör, de ennek a kis tovább lé pés nek a téma kör ben való sá gos,
nem zet kö zi leg elis mert nek és elfo ga dott nak kell len nie. A
nem zet közi kite kin tés tehát elõ se gíti a fel sõ fokú épü let gé pé -
szeti okta tás három szintû kép zé sé ben a köve tel mé nyek egyér -
tel mû sí té sét. Leegy sze rû sítve az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás
három szint jé nek köve tel mé nyét az átte kin tett és fel dol go zott
iro da lom köré vel és mennyi sé gé vel lehet jel le mezni. Ugyan -
ilyen módon (mint az elõzõ bekez dés ben a fel sõ fokú épü let -
gé pé szeti okta tás szint je i nél) tisz tá zódni remél hetõ az épü let-
gépé szet tudo má nyos hát te ré nek tar talmi kérdése is.

Az a korábbi elkép ze lés, amely sze rint az épü let gé pé szet ön-
azo no sí tá sára, a tudo má nyos hát tér kidol go zá sára minél elõbb
sort kell kerí teni, vál to zat la nul fon tos, de nem zet közi kite kin tés, 
pél dák és tapasz ta la tok fel dol go zása, érté ke lése nél kül ebben
ered ményt remélve nem lehet vál lal kozni. Ezért a közel jö võ ben
– lehe tõ leg minél gyor sab ban – erõ fe szí té se ket kell tenni más
orszá gok épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tá sá nak, kuta tá sa ik nak
megisme ré sére és meg is mer te té sére.
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Össze fog la lás

Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás utóbbi évti ze dek ben vég be -
ment vál to zá sai között aggo da lomra okot adó ten den cia az
egye temi épü let gé pé szeti tan szé kek jövõje. Az aggo da lom
alapja, hogy a koráb ban volt önálló tan szé kek mára társ tan -
szék ként mûköd nek más szak te rü le tek kel, de ami dön tõbb,
hogy a hazai épü let gé pé szeti tan szé ke ken nincs egye temi
tanár (veze tõi meg bí zásra alkal mas) és ennek meg vál to zása a
közel jö võ ben sem vár ható.

A szak te rü let, hely ze té nek elem zé sé ben sokáig az okta tás
tar talmi köve tel mé nye ire fokuszált és csak az utóbbi évek ben
kez dett el fog lal kozni az intéz mé nyi vál to zá sok és a tan széki
lét kér dé se i vel.

A fel sõ ok ta tás sal fog lal kozó szak mai össze jö ve te lek és
pub li ká ciók az okot az épü let gé pé szet önazo no sí tá sá nak hiá -
nyá ban lát ták és a meg ol dás hoz a tudo má nyos hátér kiala kí tá -
sát java sol ták. Ebben azon ban nem szü le tett elõ re lé pés.

Ez a pub li ká ció azt a gon do la tot igyek szik elfo gad tatni,
hogy az épü let gé pé szet tudo má nyos hát te ré hez a szak te rü let
jelen legi bezárt sá gát kell fel ol dani, meg kell ismerni más
orszá gok épü let gé pé szeti okta tá sát és kuta tá sait.  Ez a lehe tõ -
ség a tudo má nyos hát tér meg te rem té sé hez és ezzel az épü let -
gé pé szet intéz mé nyi lété nek biz to sí tá sá hoz.
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