
Az idõ gyor san rohan. Mintha néhány hete lett volna a 2017.
évi épü let gé pé szek napja, pedig már a 2018-ason is túl va-
gyunk. Lehet, hogy ezt az érzést az táp lálja, hogy idõ köz ben
nagyon sok ten ni va lónk volt, nem értünk rá az idõ múlá sá val
fog lal kozni és csak az újabb cél tel je sí tése lebe gett a sze münk
elõtt. Az újabb cél most a koráb bi ak ban kiala kult, már-már
rutin szerû épületgépésznapi ren de zés-szer ve zés helyett egy or- 
szágos kiter je désû, önkén tes akti vi tá son ala puló ren dez vény,
az Orszá gos Épü let gé pész Napok, az OMÉN elin dí tása volt.

Az OMÉN elin dí tá sá nak indí téka és cél jai a már a 2017-es
épü let gé pé szek nap ját köve tõen meg fo gal ma zásra és pub li -
ká lásra kerül tek (Barótfi I: Magyar Épü let gé pé szek Napja,
Magyar Épü let gé pé szet, LXVI. évfo lyam, 2017/11. szám), de 
mint hogy ennek a gon do lat nak meg va ló sí tá sára semmi konk -
rét lépés akkor még nem tör tént, az elkép ze lést csak vízi ó ként
fogal maz tam meg és azt a reményt fejez tem ki, hogy ez hama -
ro san a rea li tá sok szint jére kerül het.

A rea li zá lás érde ké ben 2018. év ele jén a szakma meg ha tá -
rozó sze mé lyi sé gei össze ül tek és a meg va ló sí tás rész le teit
meg be szél ték. Ez a közös ség az OMÉN-KB, tehát az Orszá gos
Épü let gé pé szeti Nap Koor di náló Bizott sága, amely nek tagjai
(a vár ható/vál lalt tevé keny ség terü le te i vel): Nagy Gyula MMK
elnök (társ szak mák és tudo mány te rü le tek), Gyurkovics Zol -
tán MMK-ÉGT (kama rai épü let gé pész mér nö kök), Golyán
László, a MÉGSZ elnöke (vál lal ko zói kör), Sze ke res József,
Rosenberg Hun gá ria tulaj do nos-igaz gató és Erdei Ist ván, a
Grundfos South East Europe Kft. épü let gé pész üzlet ágá nak
érté ke sí tési igaz ga tója (gyártó és nagy ke res ke dõk), Baumann 
Mihály tan szék ve zetõ, PTE (fel sõ ok ta tás), Király Tamás
Aereco cég ve zetõ (infor ma tika) és Barótfi Ist ván MÉgKSZ
elnök (szak is ko lák).

Az OMÉN-KB tag jai magu ké nak érez ték a cél ki tû zést: a
szak te rü let ismert sége és elis mer te tése növe lése érde ké ben a
ren dez vé nye ket ország szerte és min den szintû épü let gé pé -
szeti kötõ désû kör ben kell kez de mé nyezni. Az OMÉN-KB
mun ká já nak alap elvét úgy fogal maz tuk meg, hogy a célok
érde ké ben minél szé le sebb körû akti vi tást pró bál junk elérni
sze mé lyes kap cso la tok kal és a fõ fel adat a kez de mé nye zés és
ko or di ná lás, mert ez nem egy köz pon ti lag, felül rõl szer ve zett
ese mény so ro zat, hanem a részt vál la lók akti vi tá sára épülõ
ese mény so ro zat. Fon tos nak tar tot tuk azt is, hogy a korábbi
épü let gé pész napok sike res részeit átve gyük és csak olyan
vál toz ta tá sokra kerül jön sor, ame lyek a fel me rült prob lé mák
meg ol dá sát ered mé nyez he tik, és ame lyek az új cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sá hoz hoz zá já rul nak. Az OMÉN-KB ülést köve -
tõen ki-ki a saját terü le tén aktív mun kába kez dett, annak elle -
nére, hogy néhá nyunk nak kéte lyei, meg vá la szo lásra váró
kér dé sei merül tek fel.

A 2018. évi Magyar Orszá gos Épü let gé pész
Napok ról

A 2018. évi OMÉN ren dez vé nyek bein dí tá sára az OMÉN-
KB az év ele jén több ülé sen átbe szélte a ten ni va ló kat. A
tennivalók között fon tos kér dés volt a BME-ÉPGET sze repe a

meg vál to zott hely zet ben, vala mint az épü let gé pész bál ren dezõ
szer ve ze té nek/szer ve ze te i nek kivá lasz tása. Ezekre a kér dé -
sekre nem azért kel lett jó vála szo kat keresni, mintha az egye -
temi ren dez vény, illetve a bál a korábbi évek ben nem let tek
volna sike re sek, hanem azért, mert a szer ve zés ben részt ve võk 
sze re pei, és fele lõs ség vál la lá sai nem vol tak szink ron ban. 

Az épü let gé pész napok szer ve zése ugyanis az év ele jén
azzal kez dõ dött, hogy a bál és a kiál lí tás hely szí nét le kel lett
kötni, annak min den anyagi kon zek ven ci á já val. Eze ket a
megbí zá so kat és szer zõ dé se ket eddig a MÉgKSZ vál lalta,
annak elle nére, hogy bár mi féle garan cia lett volna a szer ve -
zõk részé rõl a nye re sé ges, vagy leg alább is nem vesz te sé ges
ren dez vényre. Ez korábbi évek ben nem lát szott koc ká za tos
vál la lás nak, de az utóbbi évek ben a vál la lás már csak egy
mini má lis ered ményt hozott, és ennek fel osz tása is a szer ve -
zõk között feszült ség hez, sze mé lyes konf lik tu sok hoz veze -
tett. A hely ze tet bonyo lítja, hogy a kiál lí tás az utóbbi évti zed-
ben a BME aulá jába került meg ren de zésre és ez a körül mény
össze mosta a tan szék sze re pét és a szer ve zés ben betöl tött sze -
re pét, miköz ben a koc ká zat vál la lás ban, mint nem önál lóan
gaz dál ko dó szer ve zet nem tudott részt vál lalni. Egy eset le ges
vesz te sé ges ren de zés ese tén nem tudott volna a vesz te ség
mér sék lé sé hez hoz zá já rulni.

A hely zet meg ol dá sá ra az OMÉN-KB tag ja i nak egyet ér té -
sé vel a MÉgKSZ, mint az épü let gé pész nap gaz dá ja, szer zõ -
dést kö tött a BPMK el nö ké vel, Kas sai Fe renc cel és a BME-
ÉPGET tan szék ve ze tõ jé vel, Kajtár Lász ló val a ki ál lí tás, a bál
meg ren de zé sé re. Így a koc ká zat vál la lás és a ren de zés szer ve -
zé se egy kéz be ke rült. A szer zõ dés kö tést kö ve tõ en már
„csak” el kel lett kez de ni az OMÉN ren dez vé nye i re a részt
vál la lók fel ke re sé sét és meg nye ré sét a cél ér de ké ben. Az el -
sõd le ges eredményeket a sze mé lyes kap cso la tok tól le he tett
re mél ni, de ter mé sze te sen nem zár tuk ki az ezen kí vü li le he tõ -
sé ge ket sem, ezért a Ma gyar Épü let gé pé szet ben „Fel hí vás az
Or szá gos Ma gyar Épü let gé pé szet Nap ja 2018. évi ren dez vé -
nye i re” cím mel köz le ményt tet tünk köz zé (pl. Ma gyar Épü -
let gé pé szet 2018. 3. szám).

Az OMÉN-KB tag ja i nak lel ki is me re tes és nem utol só sor -
ban áldo za tos mun kája meg hozta az ered ményt: az OMÉN-ra
a remélt nél nagyobb szám ban regiszt rál tak. Idõ köz ben az is
vilá gossá vált, hogy egy orszá gos ren dez vény so ro zat egy napra
sûrí tett idõ ke rete nagyon kor lá tozó, ezért Gyurkovics Zol tán
kez de mé nye zé sére az OMÉN egy he tes prog ram so ro zatra,
Orszá gos Magyar Épü let gé pész Napok elne ve zésre ala kult át.

Az épü let gé pész napok sike rét jól mutatja, hogy végül is
32 ren dez vényt regiszt rál tak. A prog ra mok szí nes tar ta lom mal
és a ren dez vé nyek az ország külön bözõ pont ja i ról és külön -
bözõ tevé keny ségû vál lal ko zá sok, intéz mé nyek köré bõl ala -
kul tak ki, vagy vet tek részt vala mi lyen prog ram kere té ben.

Az OMÉN nagy ered mé nyé nek tar tom, hogy sike rült a leg -
fi a ta labb kor osz tályt is meg szó lí tani. A Maradj Épü let gé -
pész! pro jekt (MÉG pro jekt) azt tûzte ki célul, hogy piac ve -
zetõ épü let gé pész gyár tó-for gal mazó cége ket és épü let gé pész 
kép zés sel fog lal kozó szak képzõ intéz mé nye ket kap csol jon
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Ér té ke lés-elem zés



össze az után pót lás-ne ve lés erõ sí tése érde ké ben. Ezen belül
kiemelt sze re pet kap a kor szerû és rend szerbe fog lalt szak mai
tudás átadása épü let gé pész diá kok nak és a fel nõtt ok ta tás ban
részt vevõ épü let gé pé szek nek; a vég zõs épü let gé pész diá kok
pályán tar tása, tudá suk piac ké pessé tétele; az épü let gé pész
okta tók pályán tar tása, moti vá ci ó juk meg erõ sí tése, szak mai
tudá suk fris sí tése; vala mint a mun ka erõ pi acra lépõ új gene rá -
ció kap cso la tá nak kiépí tése a gyártó cégek kel.

E célok eléré sét szak mai napok és szak mai órák sora szol -
gálja, ame lyek közül több is az Orszá gos Magyar Épü let gé -
pész Napok kere té ben került meg ren de zésre. 2018-ban ilyen
ren dez vé nyek vol tak: szak mai nap a Szily Kál mán Szakgimná- 
zium és Szak kö zép is ko lá ban Buda pes ten (Rehau, Oventrop,
Vaillant köz re mû kö dé sé vel) (1. kép), a Trefort Ágos ton
Szak gim ná zium és Szak kö zép is ko lá ban Békés csa bán (Rehau),
a Tán csics Mihály Szak gim ná zium és Szak kö zépisko lá ban
Veszp rém ben (Remeha), az Öveges József Szak gim ná zium
és Szak kö zép is ko lá ban Buda pes ten (Daikin).

Jelen tõ sen hoz zá já rult
az épü let gé pész napok
orszá gos kiter je dé sé -
hez a MÉGSZ infor -
ma ti kai hát tere, ami-
nek ered mé nye ként az
ország ban szá mos ren -
dez vény szü le tett. 

Nincs mód ezek mind -
egyi két fel em lí teni,
mél tatni, csu pán egy
képet muta tunk be fia -
ta lok rész vé te lére egy
test kö zeli szak mai ak-
tus köz ben (2. kép).

Nagyon jól alkal maz o dott az új hely zet hez az Épü let gé pé szeti 
Múzeum, amely az ország ban az OMÉN alkal má val egy -
szerre több hely szí nen is jelen volt, fel idézve a múl tat fia ta -
lok nak ezzel sok újat mutatva, az idõ sebb kor osz tály nak pe-
dig némi nosz tal gi á val a meg tett útra utalva.

Az épü let gé pé szek nap já nak meg vál to zott hely ze tét mu-
tatta, hogy az ország ban épü let gé pé sze tet oktató egye te mek a
fõvá ro son kívül Pécsen, Deb re cen ben (3. kép) és Gödöl lõn is
önálló ren dez vé nye ket tar tot tak.

A fel so rol tak csak önké nye sen kiemelt ren dez vé nyek, és
ter mé sze te sen mind egyik meg ér de melné, hogy bemu tas suk,
érté kel jük, kik nek a mun kája, kik támo gat ták stb. de erre itt
nincs lehe tõ ség. Eltö kélt szán dé kunk, hogy a jövõ évi
OMÉN-on részt ve võk támo ga tók, szer ve zõk a talál koz -
zunk.hu lap átala kí tá sá val nagyobb pub li ci tást kap ja nak. 

Hogyan tovább OMÉN?

Az OMÉN-2018. évi sikere vissza iga zolta a meg fo gal ma zott
cél ki tû zé sek szán dé kát és helyes sé gét. Nyil ván va lóan a siker
nem jött volna létre néhány lel kes sze mély aktív mun kája nél -
kül, akik magu ké nak fogad ták a célo kat és vál lal ták a mun kát. 

A siker azt erõ síti, hogy a meg kez dett úton lehet és kell tovább 
haladni. Mint hogy azon ban ez volt az elsõ alka lom, nem meg -
lepõ, hogy néhány rész let kér dés ben a célok nem mara dék ta -
la nul tel je sül tek, és ezek kor rek ci ó ját a követ kezõ év/évek ben 
meg kell oldani.

Talán az egyik leg ál ta lá no sabb prob léma a vál tás ból, az
újsze rû ség bõl adódó több nyire szem lé let beli fél re ér tés, nem-
kívánatos jelen ség. Az elmúlt évek ben az a gya kor lat ala kult ki,
hogy a ren dez vé nyek hely színe a BME volt, és a prog ra mok is 
erre a hely zetre készül tek, ame lyet a BME-ÉPGET magá é nak 
val lott. Ennek követ kez mé nye volt a több nyire buda pesti és
BME-s kötõ désû réteg ren dez vény, ame lyen az OMÉN alap -
ve tõen vál toz tatni kívánt. Az új hely zet ben azon ban ez a tevé -
keny ség és sze rep kör más aspek tust kapott, illetve kel lett
volna kap nia, de rész ben a korábbi (bár nem kí vá na tos) sze -
rep kör, a köz re mû ködõ sze mé lyek men ta li tása és habi tusa
követ kez té ben ez az alkal maz ko dás nem követ ke zett be. Az
elõ zõ ek ben már emlí tett MÉgKSZ-BPMK-BME ÉPGET
szer zõ dés tõl füg get le nül az OMÉN vezetõ szer ve ze té nek
sze re pét kíván ták továbbra is fenn tar tani azzal, hogy önálló
hon la pot hoz tak létre.
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1. kép. Szak mai nap a BGSZC
Szily Kál mán Szak gim ná zi uma

és Szak kö zép is ko lá já ban

2. kép. Kazán bon co lás a pécsi Murá nyi Kft-nél

3. kép. Deb re ceni egye te mis ták a Pipelife deb re ceni
gyá rá ban



Ez a külön ál lás ugyan nem kívá na tos, de akár indo kolt is
lehetne, ha nem azt a célt szol gálta volna, hogy azt a lát sza tot
keltse, mintha a szer ve ze tek és veze tõik az OMÉN kiala kí tói
és a szer ve zés meg ha tá rozó sze mé lyi sé gei len né nek. Ennek a
hon lap nak kezdõ olda lán talál hat juk az OMÉN szer vezõ
bizott sá gá nak elnö két és köszön tõ jét. Ilyen szer ve zet csak
saját konst ruk ci ó ban léte zik, az OMÉN-nak nincs és nem is
lehet szer vezõ bizott sága, mert az OMÉN alul ról szer ve zõdõ
és ezt kell kez de mé nyezni és koor di nálni, ami az OMÉN-KB
fel adata. Szer vezõ bizott sá gai az egyes ren dez vé nyek nek
van nak, így a kiál lí tás nak, a bál nak stb. Az ilyen apró csúsz ta -
tá sok tehát feles le ge sek, a külön ál lás a szakma egy sége ellen
hat és sze mé lyek közötti ellen té tek hez, bizal mat lan ság hoz
vezet nek. Pedig csak egy egy szerû pon to sí tás kel lett volna és
az OMÉN-SZB elnöke öncím és fel ha tal ma zás nél küli pozí -
ció helyett OMÉN-BME-ÉPGET-SZB, vagy OMÉN-BÁL-
SZB elnöke címet kel lett volna hasz nálni.

A vál tás nem kí vá na tos jelen sé gei nem csak az elõ zõ ek ben
emlí tett sze rep kö rök ben jelen nek meg (bár azzal is össze füg -
gés ben van nak), hanem min den na pos kom mu ni ká ci ó ban is.
Egy ilyen jelen ség a Buda pest-vi dék ter mi no ló gia hasz ná lata. 
Az OMÉN nem a korábbi ren dez vény kiter jesz tése Buda pes -
ten kívülre, hanem az épü let gé pész tár sa da lom minél szé le -
sebb körû bevo nása a szak mai ismert ségbe, a szak mai össze-
tar to zásba, élje nek, vagy dol goz za nak a fõvá ros ban, vagy
vidé ken.

Az OMÉN kere té ben tehát ren dez vé nyek van nak, és a
rendezvéneknek hely szí nei akár Buda pes ten, akár azon kívül.
Az OMÉN kere té ben nem a hely szín, hanem a ren dez vény a
meg ha tá rozó, ebbõl követ ke zõen buda pesti hely szín nel is
szá mos ren dez vényre került sor. Külön bözõ szer ve ze tek akár
azo nos hely szí nen is ren dez het nek össze jö ve telt. Ilyen volt az 
Okta tás Napja (BME-ÉPGET), az Okos épü le tek okos fel-
hasz ná lók nak (BME-ÉGT), Szak mai Tovább kép zé sek
(BPMK), Épü let gé pé szeti Kiál lí tás (BPMK), amelyek mind
mûegye temi hely szí nen kerül tek meg ren de zésre (mint a
korábbi évek ben), de ezen kívül még szá mos buda pesti hely -
szí nen vol tak ren dez vé nyek, de közel ilyen szám ban nem
buda pesti hely színû ren dez vé nyek is.

Az OMÉN ilyen szé les körû akti vi tá sára a kez de tek ben az
OMÉN-KB sem gon dolt, és ezért a Talál koz zunk lapon is a
hely szín meg je lö lés sel indí tott arra szá mítva, hogy lesz egy-
két hely az ország ban (elsõ sor ban egye temi váro sok), ahol
vala mi lyen ren dez vény szü le tik. Ez mutatja nagyon jól, hogy
az épü let gé pé szek ünne pét gon do la ta ink ban egye tem hez,
elsõ sor ban a Mûegye tem hez kötöt tük és arra gon dol tunk,
hogy ezt más egye temi hely szí nekre is kiter jeszt het jük.

A hon la pon egyéb ként zavaró, hogy a bal felsõ sar ká ban az 
épü let gé pész szer ve ze tek, illetve egy intéz mény logója került
elhe lye zésre. Mint hogy azon ban az OMÉN a ren dez vé nyek -
bõl lesz azzá, amit el sze ret nénk érni, és így nincs szer vezõ
közös ség, így vagy vala mennyi ren dezõ logóját ide kel lene
rakni, vagy egyet sem. A szán dék, hogy a szak te rü let szé les -
körû össze fo gá sát rep re zen tálja igen becsü lendõ, de ez így
nem kor rekt, feles le ge sen feszült sé get okoz hat, mert aki
nincs ebben a kör ben és kéri logója fel he lye zé sét, azt fizi ka i -
lag sem lehet meg ol dani (az OMÉN-Mûegyetem hon lap ján,
www.talalkozzunk.muegyetem.hu per sze a szer ve zõk meg-
jelen te tése helyén való, dicsé re tes).     

Meg szo ká sa ink és beideg zõ dé se ink éltek tovább abban is,
hogy az elkép ze lé sek meg va ló sí tá sá ban fon tos nak érez tük a
köz ponti rész vé telt. Szer vezni kezd tük, hogy az egyes ren -
dez vé nye ken vala mi lyen sze rep kör ben (kép vi se let, meg nyitó 
beszéd, üdvöz lés stb.) valaki részt vegyen az OMÉN-t gon -
dozó, koor di ná lók közül. Ez a tisz tes sé ges szán dék a ren de -
zõk szá mára lehet figyel mes ség, emel heti a ren dez vény
súlyát, de ugyan így lehet vissza tet szõ, leke zelõ is. Köz ponti
szer ve zés, sze mé lyes rész vé tel a ren dez vé nye ken nem sze -
ren csés. A „fent rõl” való kez de mé nye zés, irá nyí tás és rész vé -
tel a ren dez vé nyen pro to kol lá ris cél lal leke zelõ, indo ko lat lan
és nem utolsó sor ban fizi ka i lag meg va ló sít ha tat lan (remé nye -
ink sze rint akár a szá zat is meg ha ladó ren dez vé nyek lehet nek, 
keres ke delmi akci ók hoz nem min dig tar to zik ilyen aktus), túl
azon, hogy nincs OMÉN-os adek vát szer ve zet. Az OMÉN
alul ról szer ve zõ dik és az OMÉN-KB csak kez de mé nyez és
koor di nál, nincs OMÉN Szer vezõ Bizott ság, csak az egyes
ren dez vé nyek nek van nak SZB-jei.

Azt a gya kor la tot érde mes követni, hogy ha a ren de zõk
vala kit fel kér nek a ren dez vé nyük rang já nak eme lé sére, azt
meg tisz tel te tés nek kell venni és ele get kell tenni a fel ké rés -
nek, többi eset ben pedig bízni kell a ren de zõk nagy ko rú sá gá -
ban. Így meg ol dó dik az a korábbi beideg zõ dé sünk (ez per sze
nem csak az OMÉN ese té ben for dul elõ) is, hogy az ilyen rész -
vé telt úgy kom mu ni kál juk, vagy aposzt ro fál juk, hogy „leme -
gyünk” vala hová, vala mi lyen ren dez vényre. Ez össze függ a
Buda pest-vi dék elõ zõ ek ben már emlí tett kér dé sé vel is.

A 2018. évi épületgépésznapi ren dez vény sor talán leg na -
gyobb koor di ná ciós hiá nyos sága az új hely zet hez illesz tett
infor ma ti kai, kom mu ni ká ciós hát tér mûkö dése volt. Ez több
oknál fogva nem mûkö dött úgy, ahogy kel lett volna, és ahogy
fon tos lenne. Az egyik ok, hogy miu tán nem sokan bíz tak az
új rend szer élet ké pes ség ben, nem volt nyo más egy új infor -
ma ti kai hát tér lét re ho zá sára. Az az alap elv, hogy ami jól
mûkö dik, azon ne vál toz tas sunk, ebben az eset ben csak félig
igaz, mert az ere deti talál koz zunk.hu hon lap sem felelt meg
tel jes mér ték ben a köve tel mé nyek nek, így az épü let gé pé szek
nap já nak átala kí tá sá tól füg get le nül ezen is vál toz tatni szán -
dé koz tunk. Nem válik szé les kö rûen hasz nált, láto ga tott lap -
nak az, ame lyik csak egy ren dez vényre, az év egy rövid idõ-
sza ká ban szá mít hat érdek lõ désre.

A talál koz zunk.hu lapon ugyan meg tud tuk jele ní teni a ren -
dez vé nyek leg fon to sabb ada tait, de ezen kívül másra nem volt 
lehe tõ ség. Így a ren de zõk a prog ra mok, a támo ga tók meg fe -
lelõ meg je len te tése kor szerû dizájn alkal ma zá sá val helyett
egy fel so ro lás ból állt, és nem volt hely inte rak tív köz re mû kö -
désre sem. Az már csak másod la gos aka dály, hogy a lap ilyen
módon alkal mat lan a piaci ala pon mûköd te tés nek, már pe dig
erre anyagi for rás nem állt ren del ke zésre. Az infor ma ti kai
rend szer átala kí tá sára van nak elkép ze lé sek, és remé nye ink
sze rint egy egész évben és az épü let gé pé szek nagy köré nek
érdek lõ désre szá mot tartó lap kere té ben az OMÉN is meg fe -
lelõ súlyt jelent het a lapon, elõ se gítve annak további bõvü lé -
sét, kiszol gálva a szakma igé nyeit.

Az OMÉN lét re ho zá sá nak csak egyik okát adták az elõ zõ -
ek ben tár gyalt prob lé mák, fon tos sze re pet ját szott az újra-
fogal ma zott cél: az épü let gé pé szek napja az ismert ség, elis -
me rés, meg is mer te tés növe lése illetve javí tása. Ehhez az kel -
lene és jó lett volna, ha ez már ebben az évben is meg je le nik:
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az épü let gé pé szek emberi arcá nak meg mu ta tása. Ennek kere -
té ben azt kel lene érzé kel tetni, hogy az épü let gé pé szek a szak -
má ju kon kívül tel jes értékû embe rek, akik kel ezen a felü le ten
kap cso la tot lehet ala kí tani akár a civil szfé rá ban, akár más
szak mát mûve lõk köré ben. Ez az a felü let, amely a szakma, a
szak em be rek meg is me ré sé hez a lehe tõ sé get kínálja.

Ebben az évben ilyen ren dez vény a BME-ÉPGET zene ka -
rá nak sze rep lése volt (korábbi évek ben is), vala mint a szol -
noki épü let gé pész bowling-parti. Jó lett volna, jó lenne, ha az
épü let gé pé szek a sport, a kul túra, a mûvé szet lehe tõ sé geit fel -
hasz nálva kap cso la tot kez de mé nyez né nek a civil élet és más
szak mák sze rep lõ i vel. Egy-egy sport ver seny, kupa, egy-egy
hang ver seny nem csak épü let gé pész kör ben, vagy vala mi lyen
más kul tu rá lis vetél kedõ mind-mind hoz zá já rulna az épü let -
gé pé szek/épü let gé pé szet szé le sebb körû meg is mer te té sé hez.
Nem kell várni arra, hogy a civil szféra sze rep lõi lai kus ként
érdek lõ dést mutas sa nak épü let gé pé szek szak mai elõ adá sai
iránt. A kap cso la tot a szak mai körön kívül is kez de mé nyezni
kell, és ennek elsõ lépé seit miha ma rabb meg kel lene tenni az
OMÉN kere té ben is.

Összeg zés

Az épü let gé pé szek napja – már most, mint épü let gé pész napok
– 2018. évben jól sike rült, vára ko zá son felül jól sike rült.
Ebben nagy sze repe volt – a gon do lat helyes sé gén túl – a
köz re mû kö dõk áldo za tos mun ká já nak, min den ki nek, akik az
ország külön bözõ pont jain, a szakma külön bözõ szint jén bár -
mi lyen kis moz za nat tal is fon tos nak tar tot ták a közös ség
ünne pé hez való hoz zá já ru lást, és itt most egy hosszú név sor -
nak kel lene állni, melyet ebben a keret ben nem lehet tel je sí -
teni. Nem tudom azon ban meg állni, hogy néhány nevet ne
emel jek ki, akik nél kül ez a siker jelen tõ sen szolídabb lett

volna: Nagy Gyula - Gyurkovics Zol tán MMK és MMK ÉGT, 
az egész gon do lat fel ka ro lása és a kamara vidéki tago za ta i nak 
moz gó sí tása; Golyán László - Gyár fás Attila - Bozsó Béla, a
MÉGSZ kom mu ni ká ciós esz kö ze i nek aktív köz re mû kö dé sé -
vel a részt ve võk köré nek akti vi zá lása; Sze ke res József, aki
elsõ ként jelent ke zett a cége ren dez vé nyé vel; Baumann Mi-
hály, aki egye temi ren dez vény meg szer ve zé sét vál lalta elsõ -
ként nem a fõvá ros ban az OMÉN kap csán; Chappon Mik lós,
aki a múzeum meg je le né sét sok szo rozta meg az orszá gos
ünnep lés érde ké ben; Korom Kata, aki a szak kö zép is ko lák
köré ben vég zett oda adó mun kát és öt hely szí nen sike rült ren -
dez vényt elérni; Kas sai Ferenc - Kajtár László, akik a kiál lí -
tás, a tan széki ren dez vény és a bál korábbi évek nek meg fe lelõ
meg ren de zé sé vel járul tak hozzá a siker hez, az ünne pé lyes -
ség hez, és még nagyon sok nevet kel lene itt fel so rolni.

Nem befo lyá sol ták ezt a sikert az elõzõ feje zet ben fel so rolt
hibák, hiá nyos sá gok, fél re ér té sek és az emberi habi tus ból adódó
sze rep lé sek, sze rep té vesz té sek, ame lyek az elsõ alka lom
újsze rû sé gé bõl, szem lé let bõl, meg szo ká sok tovább élé sé bõl
adód tak. Ezek kija vít ha tók, meg vál toz tat ha tók és ezzel a
meg kez dett úton tovább lépve még jobb lesz az OMÉN.     

Köszö net és elis me rés a meg ne ve zet tek nek és a név sze rint
nem emlí tet tek nek, remélve a jövõ évi köz re mû kö dé sü ket is.
A 2018. évi OMÉN jó kez det volt, biza ko dás sal tölt het el a
jövõt ille tõen és meg erõ sí tett abban, hogy az OMÉN a meg -
kez dett úton tovább ha ladva vala mennyi épü let gé pész nap ja -
ivá válik. Erõ sít sük ezt a szak mai közös ség hez való tar to zást,
mutas suk be szak mán kat más szak má nak, a civil szfé rá nak,
nyis sunk a kül vi lág felé és talál koz zunk 2019. évben is.

Dr. Barótfi Ist ván elnök
Magyar Épü let gé pé szeti Koor di ná ciós Szö vet ség
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Az Épü let gé pé szeti Múzeum az Orszá gos
Magyar Épü let gé pész Napo kon

Min den ked ves érdek lõ dõ nek öröm mel adom tud tára, hogy
az idei OMÉN (Orszá gos Magyar Épü let gé pész Napok) kere -
té ben három szak kö zép is ko lá ban ünne pé lye sen meg nyi tot -
tunk egy-egy Múze umi sar kot.

Dr. Chappon Mik lós már közel 10 éve dol go zott ennek
meg va ló sí tá sán. Most az ismé telt fel hí vá sunkra három közép-
iskola jelent ke zett, hogy szí ve sen ven nék, ha a múlt tár gya i -
nak bemu ta tá sára biz to sí tana az Épü let gé pé szeti Múzeum
olyan tár gya kat, ame lye ken keresz tül a diá kok lát nák, hogy a
régi szak em be rek milyen szer szá mo kat hasz nál tak, illetve a
ház tar tá sok ban milyen beren de zési tár gyak kal élték min den -
nap ja i kat.

A három szak kö zép is kola a Szé kes fe hér vári SzC Vörös marty
Mihály Ipari Szak gim ná zi uma és Szak kö zép is ko lája, a Mis -
kolci SzC Kós Kár oly Épí tõ ipari Szak gim ná ziuma, a Szol -
noki Mûszaki SzC Jendrassik György Gépi pari Szakgimná-
ziuma.

Ezúton is köszön jük, hogy ezek az isko lák part ne rek let tek, 
és nemcsak a bemu ta tás ban, hanem most már a gyûj tés ben is
részt vesz nek.

Bízunk benne, hogy ez csak egy kis lépés volt (de már így
is az ország 10 külön bözõ helyén lát ható állandó kiál lí tá -
sunk), illetve remél jük, hogy az elkö vet kezõ idõk ben tovább
tud juk gya ra pí tani azon isko lák szá mát, akik elfo gad ják fel -
aján lá sun kat.

Chappon Mária, az Igaz ga tó ság tagja


