
2017. már cius 29.-én tar totta a MÉgKSz tiszt újító köz gyû -
lését. A köz gyû lé sen Zol tán Attila beszá molt a szö vet ség
2016. évi mun ká já ról, pénz ügyi hely ze té rõl, rövi den ismer -
tette a 2017. évi ter ve ket és meg kö szönte a tag ság eddigi
támo ga tá sát. A szö vet ség veze tõ sé gé nek lemon dása után meg-
válasz tot ták az új elnö köt, az elnök ség és a szám vizs gáló
bizott ság tag jait. A szö vet ség új elnö ké nek dr. Barótfi Ist vánt
válasz tot ták, aki meg kö szönte a bizal mat és rövi den ismer -
tette a szö vet ség jövõ jé vel kap cso la tos elkép ze lé seit.

Elkép ze lé se i nek lényege, hogy a szö vet ség cél ja i nak újra-
fogal mazására van szük ség és a koor di ná ció helyett az épü let -
gé pé szet elemzõ, érté kelõ, stra té gia és aján la to kat kidol gozó
fel ada tait a szak- és tudo mány te rü let tár sa dalmi, gaz da sági,
poli ti kai, kör nye zeti kap cso ló dá sa ira és a mûszaki fej lõ dés
ten den ci á i nak érté ke lé sé vel kell kiala kí ta nia. Ezzel vala-
mennyi épü let gé pész szer ve zet és a kor mány zat szá mára is
elõ re mu tató, a jövõ szem pont já ból hasz no sít ható mun kát tud
végezni. Az új elkép ze lé sek vég le ges meg fo gal ma zá sát köve -
tõen a szer ve zet mûkö dési sza bá lyait is a tar ta lom hoz kell
majd iga zí tani, bele értve az eset le ges név vál toz ta tást is. Az
elnök kife jezte a re mé nyét, hogy az elkép ze lé sek vala mennyi
épü let gé pész szer ve zet szá mára pers pek tí vát jelen te nek és
hoz zá já rul hat nak a hazai épü let gé pé szet sike res jövõ jé hez.

Egy kis tör té ne lem

A rend szer vál tás az élet min den terü le tén vál to zá so kat ered -
mé nye zett, mely nek elsõ lát vá nyos terü lete a poli tika, illetve a 
köz igaz ga tás volt. Új sze rep lõk, új szer ve ze tek jelen tek meg
és a koráb ban volt meg szo ká so kat új tevé keny sé gek vál tot ták
fel. A folya mat béké sen és viszony lag las san zaj lott, így a
szak mai terü le te ken kés lel tetve, ész re vét le nül ment végbe. A
mûszaki értel mi ség meg ha tá rozó tár sa dalmi szer ve zete mel -
lett kezd tek meg je lenni más civil szer ve ze tek és szak mai köz -
tes tü le tek, kama rák. 

Az épü let gé pé szet szak mai tár sa dalmi szer ve zete akkor az
Épí tés tu do má nyi Egye sü let (ÉTE) volt, amely az épí tõ ipar
tel jes spekt ru má ban szak osz tály ok kal lefedte az elsõ sor ban
veze tõi, mér nöki terü le te ket ebben az ipar ág ban. A rend szer -
vál tást köve tõen az ÉTE elnöke dr. Meszléry Celesz tin volt
(1991-ben alel nök, 1994 – 2004 között elnöke), aki az épü let -
gé pé szet szak ma i lag elis mert mûve lõ jé nek és aktív köz életi
sze rep lõ jé nek szá mí tott. A MTESZ egye sü le tei a rend szer -
vál tás elõtt a szak mai élet fon tos szín te rei vol tak, mert itt talál -
koz ha tott az állami veze tés és a szakma. Az egye sü le tek ben
folyó akti vi tás a kor mány zati mun ká nak gyak -
ran kez de mé nye zõje volt és lehe tõ sé get nyúj -
tott a köz vet len szak mai véle mény cse rére.

Ezt a lehe tõ sé get Meszléry Celesz tin is jól érzé kelte, de azt is,
hogy ez a rend szer vál tás sal ala po san meg vál to zott. Errõl az
idõ szak ról egy újság ban adott inter jú ban azt mondta: „az
ÉTE, ha nem is sze rezte vissza korábbi befo lyá sát, de lehe tõ -
sé get kapott a tör vény ke zési, mûszaki, jogi sza bá lyo zás folya -
ma ta i ban a véle mény al ko tásra, folya ma to san erõ sí tette társa-
dalmi, erköl csi, kor mány zati elis mert sé gét. Ren ge teg olyan
tör vényt sza va zott meg az ország gyû lés, ame lyek nél a mi
véle mé nyün ket is figye lembe vet ték, pél dául a közel múlt ban a
köz be szer zési tör vény, épí tési tör vény említ hetõ. A gom ba-
módra sza po rodó szer ve ze tek sorá ban nem tud tunk ver senyre 
kelni a tör vé nyi ala pon lét re ho zot tak kal, sok szor érdek vé -
delmi szer ve ze tek kel sem, mert az épí tõ ipar nem állt ki, csak
rész ben mögöt tünk. Ez a hely zet javul, mert az új veze tés stra -
té gi ája is a koor di náló sze rep felé irá nyul.”

Úgy gon dolta, hogy az a kap cso lati tõke, amely mun kás sága
során kiala kult, nem vesz het el, és ennek hasz no sí tá sára szer -
vezte meg és hozta létre a Magyar Épü let gé pé szeti Koor di ná -
ciós Szö vet sé get. Az új szer ve zet elõ nyé nek gon dolta, hogy a
kiala kult sok színû poli ti kai kép let ben a sze mé lyes kap cso la -
to kat haté ko nyan tudja kama toz tatni. A szö vet ség cél ja ként a
szak te rü le ten mûködõ szer ve ze tek mun ká já nak össze han go -
lá sá ban, koor di ná lá sá ban, a szak te rü leti és kor mány zati kap -
cso lat ban, a kép vi se let ben látta a jövõt, az épü let gé pé szet
egé szét job bító tevé keny sé get.

A MÉgKSz mû kö dé sé ben kez de té tõl fog va – mi köz ben a
cé lul tû zött fel ada ta it igye ke zett meg va ló sí ta ni – fe szült sé gek 
vol tak je len. Sze mé lye a szak mai te vé keny ség ér té két a mér -
nö ki, el sõ sor ban, vagy majd nem ki zá ró lag a BME-n vég zett
épületgépészmérnökök kö ré re szû kí tet te, és a kí vül mar adot -
tak, a ki re kesz tet tek nem azo no sul tak a szer ve zet tevékenysé-
gével. Pe dig ez a kör az épü let gé pé sze ti fel sõ ok ta tás ban vég be -
ment vál to zá sok kö vet kez té ben je len tõ sen bõ vült: a pé csi, deb -
re ce ni és gö döl lõi egye te me ken vég zet tek szá ma már nem
volt el ha nya gol ha tó. Ilyen for mán az épü let gé pé szet sze rep lõi-
nek egé sze he lyett csak egy ré szét kép vi sel te.

A szö vet ség tevé keny sé gé ben zavart oko zott, hogy az általa
kép vi sel tek köré ben egyre jelen tõ sebb sze re pet kapott a MMK
Épü let gé pé szeti Tago zata. Ez annak elle nére gond volt, hogy a
két szer ve zet ben több sé gé ben ugyan azok a szak em be rek vé-
gezték a mun kát. A zavart elsõ sor ban a sze rep osz tás jelen tette,
ugyanis az MMK tör vé nyi leg kapott fel ada tai és jogo sult sága
rész ben vagy egé szé ben a szö vet ség cél ja i ban is sze re pel tek.

Idõ vel a szö vet ség mû kö dé si kö rül mé nyei is fo lya ma to san
és lé nye ge sen vál toz tak. A vál to zást a szö vet sé gen be lü li, de
fõ ként a kül sõ fel té te lek okoz ták. A bel sõ vál to zást alap ve tõ-
en a szer ve zet ve ze tõ i nek vál to zá sa je len tet te, és ez min dig
va la mi fé le re ményt je len tett a kí vül mar adot tak szá má ra. Az
ala pí tó el nök el huny tá val az õt kö ve tõ el nö kök ak tív és el kö -
te le zett mun kát vé gez tek, de a kül sõ kö rül mé nyek vál to zá sa
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kö vet kez té ben ez egy re na gyobb ne héz sé gek be üt kö zött. A
ko ráb bi sze mé lyes kap cso la tok el fogy tak, a szak mai és kor -
mány za ti sze rep lõk kor osz tály nyit vál toz tak, és a kor mány zat 
szak ma po li ti kai és irá nyí tá si mód sze re is egy re ke vés bé igé -
nyel te a szö vet ség, ál ta lá ban a szak mai szer ve ze tek vé le mé -
nyét, ta nács adó, se gí tõ vé le ményt formáló köz re mû kö dé sét.
Köz ben pe dig sza po rod tak a kü lön bö zõ ágazati szak mai szer -
ve ze tek (egye sü le tek, szö vet sé gek) és ezek tér nye ré se néha a
gaz da sá gi erõ fö lény, gyak ran sa ját kap cso lat rend sze rük kö vet- 
keztében nõtt, önál ló utat tud tak jár ni. A szö vet ség cél ja i ban
meg fo gal ma zot tak te hát ki ürül tek, a szak te rü le ten te vé keny -
ke dõ szer ve ze tek el len té te éle se dett, és sen ki sem tar tott igényt
a ko or di ná ci ó ra. En nek kö vet kez mé nye a szö vet ség tag sá gá -
nak csök ke né sé re, mû kö dé sé nek gaz da sá gi alap ja it is érint ve
új út ke re sé sét, a cé lok új ra fo gal ma zá sát kényszerítette ki.

A szö vet ség cél ki tû zé se i nek alapja

A szö vet ség cél ja i nak újra fo gal ma zá sát az ala pí tás hoz képest
jelen tõ sen meg vál to zott körül mé nyek miatt alap ja i ban kell
átgon dolni és az ala pok tól kell elin dulni.

Az egyén ter mé sze tes maga tar tása, hogy mun ká ját ered -
mé nyes nek, hasz nos nak gon dolja és ezt vala mi lyen módon
vissza iga zolva is lássa. Ezt leg in kább az önálló tevé keny ség,
az egyéni tel je sít ményre való törek vés biz to sít hatja. Azon ban 
még sike res tevé keny ség és jó teljesítény ese tén is hama ro san
fel me rül a hason lók vala mi lyen kap cso ló dása, szak mai és/vagy
érdek szö vet sége. Épü let gé pé szek ese tén is hasonló a tör té -
net: meg je len nek a szö vet sé gek. Ezek nek for mái a szö vet sé -
gek, egye sü le tek, kama rák, pl. ÉTE, MMK, MÉGSZ stb.

A szö vet sé gek ér de kek, cé lok, sor sok stb. men tén jön nek
lét re, de leg több jük ál ta lá ban le ír ha tó a szer ve zet tag ja i nak és
a te vé keny sé gük be mu ta tá sá val. A szer ve ze tek az épü let gé -
pé szet ese té ben is ha son ló mó don ke zel he tõk. Az épü let gé pé -
szet te rü le tén te vé keny ke dõk szak mai ka te gó ri ái le het nek:
szak mun kás, tech ni kus, fel sõ fo kú tech ni kus, épü let gé pész-
mér nök, szak ta nár stb. Ezek a vég zett sé gek az épü let gé pé szet
egészét, vagy rész te rü le te it fog lal hat ják ma guk ba, te hát a szak- 
mun kás le het gáz sze re lõ, víz ve ze ték sze re lõ stb. és a töb bi
vég zett ség ese tén is ha son ló an sok fé le szak mai és kép zé si
hely sze rin ti ta go zó dá sú le het. Az épü let gé pé szet te rü le tén a
te vé keny sé gek: a ter ve zés, ki vi te le zés, mû sza ki el len õrzés,
ke res ke dés, gyár tás, kar ban tar tás stb., amely so rán lét re jön az
épü let gé pész rend szer, il let ve a te vé keny sé gek ezek mû kö dé -
sét, kar ban tar tá sát, fel újí tá sát biz to sít ják.

Egy épü let gé pé szeti szer ve zet tehát az elõ zõ ek ben leír tak
sze rint egy olyan két di men ziós felü le ten egy ér tel mûen meg -
je le nít hetõ, amely nek egyik ten ge lyén a tevé keny sé get vég -
zõk (szak mun kás, mér nök, keres kedõ stb.), míg a másik ten-
gelyen a tevé keny sé gek (ter ve zés, csõ sze re lés, for gal ma zás
stb.) van nak. Ezek a felü le tek érte lem sze rûen nagyon sok-
szí nûek, mert egy egyéni épü let gé pész vál lal kozó (pl. gáz-
sze relõ) ese tén egy vég zett ség és egy tevé keny ség jele nik
meg, míg egy nagy gaz da sági szer ve zet ese tén mind a szak -
mai vég zett ség, mind pedig a tevé keny ség akár tel jes spekt -
ruma jelen van és kitölti a tel jes felü le tet.

Ha eze ket a fe lü le te ket egy más fö lött he lyez zük el, a két- 
di men zi ós fe lü le tek bõl egy há rom di men zi ós te ret ka punk, ahol
a har ma dik di men zi ót a szer ve ze tek ad ják. Ez a há rom di men -

zi ós tér az épü let gé pé szet. E tér ben zaj lik min den, ami nek
ered mé nye ként az éle tünk ké nyel mét, egész sé gét, hi gi é ni á ját, 
kom fort ját biz to sí tó rend sze rek ele me it elõ ál lít ják, a rend szert
ki ala kít ják és mû köd te tik. Az épü let gé pé szet eb ben a tér ben
él, az eb ben a tér ben sze rep lõk azo nos nyel vet be szél nek,
meg ér tik egy mást, kö zel azo nos ér ték rend del és cé lok kal,
gyak ran egy más ver seny tár sa i ként, azo nos vagy ép pen el len -
té tes ér de kek men tén bé ké sen, vagy vi ták kal ter hel ten.

Az így ki ala kí tott tér ben jól ki raj zo ló dik a kü lön bö zõ te rü -
le tek át fe dé se az egyes szer ve ze tek ese tén. Van nak olyan tevé-
kenységek, ame lyek sok szer ve zet nél elõ for dul nak, de látszód- 
nak a hi á nyok is, és ha eze ket még te rü le ti el osz lás sze rint is
meg je le ní te nék, még in kább ki tûn né nek a kü lön bö zõ ano má -
li ák. Ha eh hez hoz zá vesszük még azt a ké pet, hogy a szer ve -
ze tek sa já tos ér de ke it ki fe lé meg je le nít ve ugyan ez a sok-
szí nû ség még fo ko zot tab ban je le nik meg, ak kor ezek alap ján
ér tel mes cél ként me rül het fel a tér ben a meg fe le lõ ko or di ná -
ció. A ko or di ná ció azon ban csak kö zös aka rat ese tén va ló sul -
hat meg. Ha va la ki nem akar ja, hogy ko or di nál ják, azt nem
le het, és mi u tán az épü let gé pé sze ti szer ve ze tek kö zött az elõ -
zõ ek ben le ír tak mi att egyéb ként is el len té tek vol tak, így ezt a
te vé keny sé get ér tel met len cél ként ki tûz ni. A ko or di ná ci ót a
pi a ci vi szo nyok ön ma guk ban le ren de zik, min den szer ve zet
sa ját maga le he tõ sé gei és cél jai sze rint bol do gul. A MÉgKSz-
nek, amely nek egyik alap ve tõ cél ja ép pen ez a ko or di ná ció volt,
be kel lett lát nia, hogy a ko or di ná ci ót nem ér de mes to vább erõl -
tet nie, új utat kell ke res nie, cél ja it újra meg kell fo gal maz nia.

A szö vet ség cél jai – újra gon dolva

Az elõ zõ fe je zet ben (a cél ki tû zé sek alap jai) be mu ta tott há rom-
di men zi ós tér al kal mas arra, hogy az új cél ki tû zést szem lé le -
tes sé te gyük. Az épü let gé pé sze ti szer ve ze tek a szak mai és ér -
dek vé del mi te vé keny sé gük kel, sa ját fenn tar tá suk hoz szer ve-
zett vál lal ko zói te vé keny sé gük kel le fe dik az egész szak te rü -
le tet, a meg lé võ szak mai szer ve ze tek mel lett hi ány ként je lent -
ke zõ fel ada tok nem mu tat koz nak, így eb ben a tér ben mû kö dõ
sze rep lõk kel tör té nõ eset le ges meg egye zés, vagy komp ro -
misszum sem je lent tar tós és gon do la ti, gaz da sá gi több le tet
nyúj tó, tar tal mas mû kö dé si le he tõ sé get a szak te rü let szá má ra. 
A MÉgKSz cél ja i nak új ra gon do lá sá nál te hát a le he tõ sé ge ket
az épü let gé pé szet te rén kívülre cél szerû helyezni.

A szak te rü let ak tu á lis ten ni va ló i hoz ele gen dõ a szak ma bel sõ
kap cso lat rend sze ré ben a meg ol dá sok meg ke re sé se, de eb ben az
eset ben tu laj don kép pen kény szer pá lyá ról, gyak ran tûzol tás ról
van szó. Egy idõ pil la nat ban a meg ol dan dó prob lé ma vagy fel -
adat egy ko ráb ban ho zott vagy nem ho zott dön tés kö vet kez -
mé nye. Ah hoz, hogy egy idõ pont ban dön té si le he tõ sé günk
le gyen, is mer ni kell a ten den ci á kat és azo kat az össze füg gé se -
ket, ame lyek a ten den ci á kat be fo lyá sol ják, meg ha tá roz zák.

Az épü let gé pé szet jö võ je szem pont já ból a há rom di men zi ós
tér és a kö rü löt te levõ vi lág vi szo nya it kell vizs gál ni. A
MÉgKSz te vé keny sé gé nek új cél ki tû zé se, hogy te vé keny sé -
gét ne az épü let gé pé szet há rom di men zi ós te ré ben, ha nem
hang sú lyo zot tan a tér és a kör nye zet kö zöt ti kap cso lat ban
fejt se ki. Azt kap cso la tot vizs gál ja és épít se ki, ame lyik az
épü let gé pé szet és a gaz da ság, a tár sa da lom, a tu do mány, a
kor mány zat, az élõ vi lág és an nak fenn tart ha tó sá ga vi szo nyá -
ban a szak te rü le tet érin ti, jö võ jé re meg ha tá ro zó ha tás sal van.
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Az épü let gé pé szet jö võ je szem pont já ból meg kell erõ sí te ni a
tár sa dal mi be ágya zott sá gát és eh hez fel kell tár ni a szak te rü let 
meg íté lé sét a ci vil és a kor mány za ti szfé ra ré szé rõl, ele mez ni
és ér té kel ni kell a tu do mány ered mé nye i nek, ten den ci á i nak
ha tá sát, az eb ben rej lõ le he tõ sé ge ket, és arra kell tö re ked ni,
hogy a szak te rü let is mert sé ge és el is me ré se nö ve ked jék. Ed dig
az alap ál lás ál ta lá ban for dí tott volt, cél ként az fo gal ma zó dott
meg, hogy a szö vet ség a szak ma hang ja, ahe lyett, hogy a
szak ma meg hal lot ta vol na a vi lág hang ját. Tu do má sul kell
ven ni, hogy nem az épü let gé pé szet ha tá roz za meg a jö võn ket,
ha nem az épü let gé pé szet nek kell al kal maz kod ni a vál to zó vi lág
ki hí vá sa i hoz. A je len le gi szak mai be zárt sá got fel kell vál ta ni a
nyi tott ság nak, a be fo ga dás nak és az együtt mû kö dés nek. En nek 
azon ban nem az az útja, hogy gon dol ko dá sun kat, szak mai is -
me re te i nek pró bál juk más te rü le tek re rá erõl tet ni, ha nem meg
kell is mer ni, hogy mi ként vé le ked nek a szak te rü let rõl, mi lye -
nek az el vá rá sok és mi ho gyan tud juk ezt ki elé gí te ni. Ál ta lá -
nos sá kell vál ni an nak a szem lé let nek, hogy nem az a fontos,
hogy én kit is me rek, ha nem az, hogy en gem is mer nek-e? 

A szö vet ség új ra gon dolt cél ki tû zé se alap ve tõ en az épü let gé pé-
szet és a kör nye zõ vi lág kö zöt ti vi szo nyok ér té ke lé se, elem zé -
se, stra té gia ki dol go zá sa és egy faj ta tü kör ál lí tá sa, amelyben a
szak te rü let jól, re á li san lát ja ma gát, moz gás te rét és ten ni va ló it.
Ha ez a mun ka kel lõ en szak sze rû, szám adat ok kal, tu do má -
nyos hát tér rel alá tá masz tott, ak kor ez kot ta ként szol gál hat a
kor mány zat tör vény al ko tó te vé keny sé gé hez és a szak mai
szer ve ze tek és így az épü let gé pé szet szak ma kü lön bö zõ te rü -
le te in is a jö võ be mu ta tó cé lok meg ha tá ro zá sá hoz. Ez zel a te -
vé keny ség gel a szak te rü let el in dul hat a vég re haj tó, tûz ol tó
mun kák tól az in no vá ció irá nyá ba. Ez zel a te vé keny ség gel a
szak mai szer ve ze tek ki ke rül het nek ab ból a meg alá zó je len le -
gi gya kor lat ból, hogy nem szak em be rek tör vény al ko tá si fo -
lya ma tá ban for má li san vé le ményt for mál hat nak, ha nem az
épü let gé pé sze ti szer ve ze tek kez de mé nyez he tik és for mál hat -
ják a szak te rü let sza bá lyo zá sát. Ez azon ban csak ak kor re á lis
le he tõ ség, ha a szak mai szer ve ze tek elõbb re jár nak, mint a
kor mány za ti szer vek és több és kö rül te kin tõbb szak mai meg -
ala po zott ság gal ren del kez nek. A MÉgKSz új ra gon dolt cél ki -
tû zé se i ben te hát az a lé nyeg, hogy ne a szak mát vi gyük az
épü let gé pé szet bõl ki fe lé, ha nem a vi lág tár sa dal mi, gaz da sá gi 
po li ti kai és kör nye ze ti vál to zá sa it köz ve tít sük az épü let gé pé -
szet be, az épü let gé pé szet felé. Nem hagy hat juk, hogy a szak -
te rü let mel lett a vi lág el men jen és mi csak ál lan dó an kény szer-
kö ve tõ po zí ci ó ban, be zár kó zot tan egy mást emésszük. 

Fon tos ér zé kel ni, hogy a cél ki tû zé sek ben meg fo gal ma zot -
tak nem azt je len tik, hogy a szö vet ség konk rét tör vény ter ve -
ze te ket fog elõ ké szí te ni, vagy a szak te rü le ten be lül a kü lön-
bözõ szak ágak szá má ra aján lá so kat a fej lesz tés re, vagy in no -
vá ci ó ra, ha nem azt, hogy az össze füg gé se ket igyek szik fel tár -
ni és ez zel hoz zá já rul ni és elõ se gí te ni az ilyen tevékenysé-
geket. Az össze füg gé sek fel tá rá sá ban, be mu ta tá sá ban általá-
ban a kap cso la tok kom pe tens köz re mû kö dõ it, alap ve tõ en te hát
nem épü let gé pé sze ket kell meg nyer ni a mun ká hoz. Ilyen cé-
loknál el kell fe lej te ni azt a gya kor la tot, hogy épü let gé pé szek
ír nak, vagy ad nak ta ná csot épü let gé pé szek nek. A szö vet ség
új cél ki tû zé se: nyi tot tan a vi lág ra, hogy az épü let gé pé szet an -
nak ak tív ré sze sei le hes sen, és ne hagy ja, hogy szak mai be -
zárt sá ga kö vet kez té ben a világ elmen jen mel lette.

Aktu á lis fel ada tok

Mi köz ben a szö vet ség cél jai újra meg fo gal ma zás ra ke rül tek,
lé nye ges szem pont a mû kö dés foly to nos sá gá nak a fenn tar tá sa.
Ezt az a meg gyõ zõ dés is erõ sí ti, hogy az ér té ke ket egy új gon -
do la tért nem fel tét len kell el vet ni, nem kell min den új gon do -
lat ese tén újra és elöl rõl kez de ni min dent. A szö vet ség a múlt-
ban ér té ket ho zott lét re, volt olyan idõ szak, ami kor progresz-
szív volt, be töl töt te az ala pí tó el kép ze lé se sze rin ti cél ját, de az
ezirányú tö rek vés mára el fo gyott, a cél ki ürült és át kell ala kí -
ta ni. Ez az át ala kí tás sok mun ká val jár, de a szer ve zet tag ja i nak
el vá rá sa és a ve ze tés szak mai el kö te le zett sé ge re ményt kel tõ.

A fel ada tok között az új célok hoz új kap cso la tok, új támo -
ga tók meg nye rése, a mûkö dési sza bá lyok átala kí tása mel lett a 
koráb ban már elkez dett mun kák foly ta tása, illetve a szö vet -
ség által kez dett, nevé vel össze nõtt fel ada tok elvég zése fon -
tos ten ni való. Ezek között talán az egyik leg je len tõ sebb a
Magyar Épü let gé pé szek Napja meg ren de zése. Az elmúlt évek- 
ben ezzel kap cso lat ban is nézet kü lönb sé gek ala kul tak ki, de
ezek kor rek ci ója alap vetõ szán dék.

A MÉN, a szak te rü let nagy se reg szem lé je dr. Léderer
And rás öt le te alap ján kez dõ dött, majd a MÉgKSz ren de zé sé -
ben az ezredforuló óta no vem ber utol só hét vé gé jén ke rül sor -
ra. A ren dez vény cél ja a szak ma kép vi se lõ i nek ta lál ko zá sa és a
kö zös ün nep lés. A ren dez vény ere de ti el kép ze lé sei nem vál -
toz tak, de a prog ram ja fo lya ma to san bõ vült. A szö vet ség új
el kép ze lé sei sze rint a ren dez vény nek a szak ma leg szé le sebb
kö rû en ér tel me zett épü let gé pé sze ti ren dez vé nyé nek kell len -
nie. Ez alatt azt ért jük, hogy a szak ma va la mennyi mû ve lõ je, a 
gyár tó tól a for gal ma zó kon ke resz tül a fel sõ fo kú vég zett sé gû -
ek in téz mé nyi kö tõ dé sé tõl füg get le nül ta lál koz ni tud jon, az
or szág bár mely ré szé bõl is jöj je nek.

Ter mé sze te sen nem sze ret nénk fi gyel men kí vül hagy ni azt a 
kö rül ményt sem, hogy az épü let gé pé szek ta lál ko zá sá nak az or -
szág ban Deb re cen hez és Pécs hez kö tõ dõ en is van nak hagyo-
mányai, így ezt a ren dez vényt egyút tal a bu da pes ti egye te mi
meg je le nés nek is he lyet adva kell le bo nyo lí ta ni. A ren dez -
vény nek te hát a ki ala kult ha gyo má nyo kat kö vet ve az év leg -
ran go sabb és leg szé le sebb körû rész vé tel re szá mí tó épü let-
gé pé sze ti ün ne pé nek kell len nie, amely szín vo na las, em lé ke -
ze tes, ma ra dan dó ta lál ko zást je lent sen a részt ve võk szá má ra. 
En nek ér de ké ben bõ vült a 2017. évi MÉN ren de zõi köre, a
MÉgKSz, MÉGSZ, MMK és a BME bevonásával, akik a fel -
ada to kat kö zö sen vál lal ják, és tesz nek meg min dent a si ker ér -
de ké ben. A rendezõk a kö zel jö võ ben vég le ge sí tik az ezévi el-
kép ze lé se ket és a szer ve zõk ak tív mun ká já ra szá mít va jog gal
re mél het jük a ren dez vény sike res meg va ló su lá sát.

A mû kö dés foly to nos sá gá nak tar tal mi kér dé sei mel lett fon tos
fel adat a lik vi di tás biz to sí tá sa. En nek leg cél sze rûbb mód ja az
vol na, ha a meg vál to zott cél ki tû zé sek is me re té ben a szö vet -
ség tag lét szá mát nö vel ni le het ne. Eh hez idõ és szí vós ság kell,
de fõ ként a cé lok vi lá gos, ugyan ak kor von zó meg fo gal ma zá -
sa és el fo gad ta tá sa a po ten ci á lis ta gok kö ré ben. A ne héz sé get
fõ ként az je len ti, hogy a cé lok hi te les sé gé hez ma még nincs
meg fog ha tó iga zo lás, így ma rad a sze mé lyes meg gyõ zé sem,
ed di gi élet pá lyám és a ke mény mun ka, de bí zom ben ne, hogy
az erõ fe szí té sek ered mény re ve zet nek és ez az egész épü let -
gé pé szet javára fog válni.
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