
Az elmúlt fél év ben e folyó irat hasáb jain folya ma to san jelen tek
meg az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás kül földi bemu ta tá sá val
fog lal kozó cik kek. Ezek az akár cikk so ro zat nak is nevezhetõ
írá sok nem vélet le nül szü let tek, hanem szán dé ko san és szer ve -
zet ten. A szán dék a soro za tot elin dító Épü let gé pé szeti fel sõ ok -
ta tá sunk hely zete címû cikk ben [7] fogal ma zó dott meg, a szer-
vezettség pedig annak a követ kez mé nye, hogy a folyó irat fon -
tos nak tar totta a kitû zött célt és ennek érde ké ben kész volt
folya ma to san helyet adni a meg szü le tett írá sok nak.

Szán dék és nehéz sé gek

A kül földi kite kin tés szán déka nem a kíván csis ko dás volt, és
nem érde kes ség ként szü le tett a cikk so ro zat. Az emlí tett soro -
za tot indító cik kek ben meg fo gal ma zásra kerül tek az épü let -
gé pé szeti fel sõ ok ta tá sunk jelen legi hely ze té bõl adódó kérdé-
sek, ame lyekre a vála szok hoz az egyik útnak a kül földi tapasz-
talatok elem zése mutat ko zott.

A kér dé sek alapja az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás utóbbi
évti ze dek vál to zá sai [1], [4], [5] között aggo da lomra okot adó 
ten den cia: az egye temi épü let gé pé szeti tan szé kek jövõje. Az
a ten den cia, hogy a koráb ban volt önálló tan szé kek mára társ -
tan szék ként mûköd nek más szak te rü le tek kel, vagy már meg
is szûn tek. Ebben döntõ sze re pet ját szik, hogy a hazai épü let -
gé pé szeti tan szé ke ken nincs az épü let gé pé szet tudo mány te -
rü le tén tevé keny kedõ egye temi tanár (veze tõi meg bí zásra
alkal mas) és ennek meg vál to zása a közel jö võ ben sem vár ható.
Egye temi taná rok pedig azért nin cse nek, mert nem szü let nek
az épü let gé pé szet terü le tén az ehhez szük sé ges tudo má nyos
tel je sít mé nyek [2], [3]. Nyil ván való, hogy ennek oka nem
vala mi féle kont ra sze lek ció, vagy a sze mé lyi adott sá gok hiánya,
hanem az épü let gé pé szet komp lex kér dés kö ré ben levõ olyan
prob léma, amely ben a tudo má nyos köve tel mé nyek tel je sít he -
tõ sé gé nek okát kell megkeresni. Ha elfo gad juk, hogy a prob -
léma alap ve tõen nem sze mé lyi kér dés, és ha lát juk, hogy más
tudo mány te rü le te ken a köve tel mé nyek tel je sít he tõk, akkor az 
ok magá ban az épü let gé pé szet ben, azaz a mi fel fo gá sunk sze -
rinti szak- illetve tudo mány te rü let tar tal má ban lehet.

A cikk so ro zat – bár szán déka sze rint a hazai épü let gé pé -
szeti fel sõ ok ta tás prob lé má i nak meg ol dá sá hoz kívánt gon do -
la to kat, jó, vagy rossz pél dát mutatni – alap ve tõen a mi fel-
fogá sunk sze rinti épü let gé pé szet tar talmi kér dé seit érin tette.
Az egy sze rû nek mutat kozó szán dék így vált bonyo lult kér -
déssé, és így a cikk so ro zat alap ján levon ható követ kez te té sek
– ami az elvárt ered mény volt – köz vet le nül nehe zen meg vá -
la szol ha tók. 

A kül földi kite kin tés elsõ prob lé má ját az épü let gé pé szet szó,
vagy foga lom ide gen nyelvû tar talmi meg fe lel te tése jelenti.
A hazai min den na pos gya kor lat ban a szak te rü let angol meg -
ne ve zé sé ben Buil ding Services Engineering, vagy német for -
dí tá sá ban a Gebäudeausrüstung, Gebäudetechnik megneve-
zéseket rutin sze rûen hasz nál juk, de ha a kül földi fel sõ ok ta tási 
kép zé se ket, vagy tudo mány te rü let inno vá ciós és kuta tási tevé-
kenységeit néz zük, jelen tõ sen külön bö zik a hazai és a kül földi
foga lom. Ha az épü let gé pé szet hazai tar tal má ból indu lunk ki
(és szá munkra ez a ter mé sze tes) akkor a kül földi foga lom
való ban tar tal mazza azt, amit mi ez alatt értünk és ennél job -
bat, meg fe le lõb bet nem is talál ha tunk. Ha azon ban a jelen
cikk so ro zat cél ját tekint jük, akkor nem annak van jelen tõ sége,
hogy az álta lunk meg fo gal ma zott terü let része-e az ide gen
nyel ven jelölt terü let nek, hanem éppen annak van jelen tõ sége,
hogy mi a különb ség. Ezért kissé rész le te seb ben elmé lyül -
tünk a Buil ding Services Engineering és Gebäudeausrüstung
fogal mak tar talmi kér dé se i ben az ere deti (ott ahol anya nyelvi
kör nye zet ben hasz nál ják) meg fo gal ma zás sze rint. Mint hogy
iro dalmi for rá sok alap ján úgy talál tuk, hogy tar tal má ban a
Buil ding Services Engineering közel azo nos tar talmú és fel -
fo gású, mint a Gebäudeausrüstung, így a továb bi ak ban együtt 
kezel jük az angol és német elne ve zést (bár tükör for dí tás ban
nem ugyanazt jelen tik).

A Buiding Services Engineering [15] az épü le tek gépé -
szeti rend sze reit, ezek szol gál ta tá sát, ter ve zé sét jelenti, ame -
lyet a mér nök meg ter vez a belsõ kör nye zet és az épü let, vala-
mint a kör nye zet hatá sa i nak a figye lem be vé te lé vel. A szol gál -
ta tá sok alatt azt kell érteni, hogy a ter ve zés, tele pí tés, üze mel te -
tés és fel ügye let a mecha ni kai, elekt ro mos és köz egész ség ügyi
köve tel mé nyek kielé gí té sé vel a biz ton sá gos, kényel mes és
kör nye zet ba rát mûkö dést biz to sít ják az épü le tek ben. A kife je -
zést szé les kör ben hasz nál ják az Egye sült Király ság, Íror szág,
Kanada és Auszt rá lia, de az Egye sült Álla mok terü le tén, míg
Indi á ban és a Távol-Ke le ten az ilyen mér nö kök az úgy ne ve zett
komp lex léte sít mé nyek ter ve zõi. Ilyen tar ta lom mal tehát az
épü let gé pé szet tar tal mazza a gépé szet, elekt ro tech nika és víz -
há ló zat, vala mint a köz egész ség ügy (MEP3) mér nöki fel ada tait,
ame lyek az iro da lom [15] sze rint a követ ke zõkre ter jed nek ki:
• Kom mu ni ká ciós vona lak, tele fo nok és infor ma ti kai háló za -

tok (IKT4)
• Ener gia el lá tás – gáz, vil la mos ener gia és a meg újuló
• Moz gó lép csõk és fel vo nók
• Tûz jelzõ és véde lem,
• Fûtés, szel lõ zés és lég kon di ci o ná lás (HVAC)
• Vil lám vé de lem
• Kis fe szült ségû (LV5) rend sze rek, elosztók és kap csolók
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• Ter mé sze tes és mes ter sé ges vilá gí tás
• Biz ton ság és riasz tó rend sze rek
• Szel lõz te tés és hûtés
• Víz- és csa tor na há ló zatok

Az épü let gé pé szet nek tehát olyan szol gál ta tást kell nyúj ta nia, 
amely más épí tõ ipari szak em be rek kel szo ro san együtt mû -
ködve biz to sítja a fenn tart ha tó sá got.  A Buil ding Services
Engineering tar talmi kér dé sé ben talán leg in kább kife jezõ az
1976-ban az Egye sült Király ság ban lét re jött CIBSE (Char te -
red Institution of Buil ding Services Engineers), amely az épü -
le tek gépé szeti mér nö ke i nek nem zet közi mér nöki egye sü lete
(szék he lye Lon don ban van). Az intéz mény az Institution of
Heating and Ventilating Engineers (ala pítva 1897-ben), az
Illuminating Engineering (ala pítva 1909-ben) alap ján a mér -
nöki vala mint az épí tõ ipar ban a gaz da ság és a mér nöki elvek
alkal ma zá sára az épí tett kör nye zet ben, és az elõ zõ ek ben fel -
so rolt szol gál ta tá sok biz to sí tása érde ké ben jött létre. A Buil -
ding Services Engineering tehát a klasszi kus épü let gé pé szeti
tevé keny ség (fûtés, hûtés és szel lõz te tés) jelen tõ sen bõví tett
terü lete. Ezt a fel fo gást a világ nagy részén elfo gad ják, amit
az is jelez, hogy 98 ország tagja a szer ve zet nek.

A Buiding Services Engineering tar talmi értel me zése mel lett
a hazai viszo nya ink szem pont já ból fon tos kér dés, hogy tudo -
mány ról, vagy mér nöki isme re tek rõl van szó. Az irodalmi
for rá sok defi ní ciói elég egy ér tel mûek, de ennek gya kor lati
értel me zése nem min dig egy szerû. 

A tudo mány álta lá ban egy hipo té zis sel kez de mé nye zett
nyo mo zás vagy vizs gá lat a ter mé szeti jelen sé gek terü le tén
azzal a cél lal, hogy új és tar tós elve ket, össze füg gé se ket hatá -
roz zon meg. A tudo mány fon tos eleme a for má lis tech ni kák, a 
tudo má nyos mód szer alkal ma zása. A vizs gá la tok nál álta lá ban
nem cél a köz vet len hasz nos ság, a hasz nál ha tó ság és a biz ton -
ság.

Az Engineering álta lá ban cél ori en tált folya mat ter ve -
zése, hogy a lét re ho zott esz kö zök és rend sze rek kiak náz zák a
ter mé szeti jelen sé gek tudo mány által fel mu ta tott lehe tõ sé geit
és gya kor lat ban érté kel hetõ, meg fog ható ered mény hez vezes-
senek. 

A tech no ló gia a tudo mány és a mér nöki tevé keny ség
követ kez mé nye – bár a tech nika, mint emberi tevé keny ség
meg elõzi a mind két terü le tet. Ahhoz pél dául, hogy a tudo -
mány tanul má nyozni tudja az elekt ro nok áram lá sát az elekt -
ro mos veze ték ben, már meg lévõ esz kö zök és isme re tek vol-
tak szük sé ge sek. A kuta tá sok ered mé nyeit, a meg ta lált új tu-
dást tud ták fel hasz nálni a mér nö kök, akik így új esz kö zö ket és 
új gépe ket, mint pl. a fél ve ze tõk, a szá mí tó gé pek és egyéb fej -
lett tech no ló giát hoz tak létre. Ebben az érte lem ben a tudó sok
mun ká jára épül a mér nö kök mun ká já nak az ered mé nye.

A tudo mány és tech no ló gia kap cso lata azon ban alap ve tõen
nem elmé leti kér dés. A tudo mány és a tech no ló gia pon tos
kap cso la tát a 20. szá zad végén a tudó sok, tör té né szek, poli ti ku -
sok szé les kör ben vitat ták, alap ve tõen a finan szí ro zás miatt. A
máso dik világ há ború után ugyanis az Egye sült Álla mok ban
szé les kör ben az a nézet ala kult ki, hogy a tech no ló gia egy sze -
rûen „alkal ma zott tudo mány”, ennek finan szí ro zá sá val új ter-
mékek, új ipar ágak és több mun ka hely kelet ke zik és ezért az
alkal ma zott kuta tá sok finan szí ro zá sára helyez ték a hang súlyt.

A 1960-as évek végé tõl azon ban ez a nézet állandó táma dás -
nak van kitéve és bár ma is vita tot tak a meg ál la pí tá sok, de a
leg több elemzõ ellen áll annak a modell nek, hogy a tech no ló -
gia egy sze rûen a tudo má nyos kuta tás ered mé nye. Álta lá no san
elfo ga dott, hogy a tech no ló giai fej lõ dés hez egy aránt szük ség
van az alap- és alkal ma zott tudo má nyok jelen tõs finan szí ro -
zá sára, de a meg fog ható ered mé nyek hez a mér nöki tudás is
elen ged he tet len. A fej lõ dés hez tehát a tudo mány és a mér nöki 
isme re tek együtt mû kö dése szük sé ges.

Az épü let gé pé szet aktu á lis terü lete az épü le tek ener gia szük -
ség le té nek mini ma li zá lása, eset leg zéró igé nyû kiala kí tása.
Ebben a kér dés kör ben meg ke rül he tet len a léte sít mény üze mel- 
tetésének isme rete, így fel me rül az épü let gé pé szet egy másik
szak te rü leti kap cso ló dása is. Ez a Facility management,
vagy magyar elne ve zés ben a léte sít mény gaz dál ko dás.

A Facility management az épü let mûköd te té sé ben alkal -
ma zott esz kö zök nek és szol gál ta tá sok nak a szer ve ze ten belül
való koor di ná lá sá val, mene dzse lé sé vel fog lal ko zik. A léte sít -
mény gaz dál ko dás, mint szer ve zeti funk ció fel adata, hogy
opti má lis szin ten biz to sítsa az egész szer ve zet léte sít mény-
gaz dál ko dási szol gál ta tá sok iránti szük ség le té nek kielé gí té sét,
azaz a szer ve zet fõte vé keny sé gé nek zavar ta lan mûkö dé sét.
Tevé keny sége során a vál to zá sok keze lé sé vel alap ve tõen be-
folyásolja a szer ve ze tet, a dol go zók köz ér zetét, a szer ve zet
mûkö dé sé nek haté kony sá gát. A szol gál ta tási kör magá ban
fog lalja pél dául: 
• az épü le tek hez kap cso lódó szol gál ta tá so kat – az épü let maga,

épü let kar ban tar tási és egyéb mûszaki szol gál ta tá sok, taka -
rí tás, az ener gia me nedzs ment, õrzés-vé de lem stb., 

• a mun ka vég zés hez kap cso lódó szol gál ta tá so kat – étke zési,
mun ka he lyi egész ség ügyi, infor má ciós és kom mu ni ká ciós
szol gál ta tá sok, helyi kataszt ró fa-meg elõ zés és elhá rí tás, léte-
sítmények tûz biz ton sági szol gál ta tá sai, búto ro zás, köl tö zé sek,
vagyon vé de lem, mun ka vé de lem, terü let me nedzs ment stb.  

A léte sít mény gaz dál ko dási ter mi no ló gi á ban a léte sít ményt
mint szol gál ta tást kezelik. (Nagyon keve sen tud ják, hogy szi -
go rúan véve egy épü let lét re ho zá sá nak a költ sége mint egy
tizede az épü let hasz ná lata során fel me rülõ össz költ ség nek.)
A Facility mamagement tehát az épü le tek gépé szeti rend sze -
re i nek mûköd te té sé vel is fog lal ko zik, de szem lé le té ben eze -
ket mint szol gál ta tást kezeli és így alap ve tõen gaz dál ko dási
isme re te ket jelent és nem fog lal ko zik ezek nek a mér nöki,
illetve tudo má nyos össze füg gé se i vel.   
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Az épü let gé pé szet foga lom kül földi meg fe lel te té sé nek rövid
elem zése után tekint sük át az épültgépészeti fel sõ ok ta tás tar -
talmi, szer ve zeti és kuta tási hely ze tét a kül földi kite kin tés
alap ján. Az elõzõ cik kek ben néhány kör nyezõ ország kira ga -
dott, vagy jel lemzõ intéz mé nye i rõl volt szó. Eze ket nem
kíván juk össze fog lalni, és nem kíván juk érté kelni, hiszen a
szer zõk ezt maguk jól meg tet ték. A szán dé kunk inkább az
álta lá nos ten den ciák és az ebbõl levon ható követ kez te té sek,
netán meg fo gal maz ható fel ada tok össze gyûj tése.

Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás tar talma

Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás ban, ha Buil ding Services
Engineering értel me zése sze rint kül földi pél dák alap ján vizs -
gál juk, a tudo mány és a mér nöki isme re tek együt te sen jelen -
nek meg külön bözõ ará nyok ban és hang súly ok kal. Ez a két-
féle cél és isme ret kör már a kép zé sek elne ve zé sé ben is meg je -
le nik. Bár a világ ban ma már a leg több ország ban a két lép csõs 
– nálunk bolo gnai rend szer nek mon dott – kép zés folyik, az
épü let gé pé szeti alap kép zés ben is meg kü lön böz tet nek Bachelor
of Engineering (BEng), vagy Bachelor of Science (BSc) kép -
zést. Eze ken kívül még több féle elne ve zés sel is talál koz ha -
tunk, mint pl. Bachelor of Science Engineering (BSc Eng),
Bachelor of Engineering Science (BESc), Bachelor of Science
in Engineering (BSE), vagy a Bachelor of Applied Science
(BASc) pl. Kana dá ban. Néha meg je lö lik a jel lemzõ terü le ten
foly ta tott tanul mányt is, mint pl. BSEE (Bachelor of Science
in Electrical Engineering) vagy BSME (Bachelor of Science
in Mechanical Engineering). Ezek a kép zé sek tar tal muk ban,
de fõként cél ja ik ban tér nek el egy más tól [16]. Az alap kép zé sek 
orszá gon ként vál to zóan, de álta lá ban 3-4 év idõ tar ta múak. 

Az alap kép zést követõ tanul má nyok ese tén álta lá ban mes ter -
szak ról beszél nek, ami lehet tudo má nyos MSc (Master of
Sciences), de több ország ban szak mai Master of Engineering
(MEng) vagy Master of Technology (MTech) elne ve zésû

kép zés is folyik. A mes ter kép zés idõ tar tama álta lá ban 2 év. A
mes ter kép zést sok ország ban poszt gra du á lis kép zés nek tekin-
tik, ami abból a szem pont ból fel fo gás beli jelen tõ ségû, mert
azt fejezi ki, hogy az alap kép zés tel jes körû isme ret anyag egy
adott szak-, vagy tudo mány te rü le ten. 

E sok féle célú és elne ve zésû kép zés nyil ván va lóan tar tal má -
ban is külön bözõ, így álta lá nos ság ban meg ál la pí tá so kat tenni,
követ kez te té se ket levonni nagyon nehéz. Ha a tar talmi kér dé -
se ket a kör nyezõ orszá gok kép zé se ire szû kít jük (eze ket rész -
le te seb ben meg is mer het tük az elõzõ lap szám ok ban), akkor is
nagyon sok féle tar ta lom mal talál koz ha tunk. (A tar tal mat csak 
fel szí ne sen tud juk vizs gálni, való já ban inkább a tan tár gyi
struk tú rá ról tudunk meg ál la pí tást tenni.)

A Buil ding Servives Engineering kép zés alap ve tõen épí -
tész, vagy gépész diszciplinák kör nye ze té ben tör té nik. Ez a
két féle kör nye zet azon ban lénye ges cél és tar talmi különb sé -
ge ket jelent. Az épí tész kör nye zet ben az épü le tek gépé szeti
beren de zé sei az épü let hez szo ro san kötõdõ rend szert jelen te -
nek és ebben az értel me zés ben az épü let gé pé szet alap ve tõen 
rend szer szem lé letû isme re te ket jelent. A rend szer ele me i -
nek belsõ tar talma ebben az eset ben nem kerül rész le te sen meg-
ismer te tésre, az épü let gé pész ebben az eset ben rend szer -
építõ mér nök, aki az épü let funk ci ó i nak épí té szeti meg ter ve -
zé sé vel egyi de jû leg az ehhez szo ro san kap cso lódó gépé szeti
és vil la mos rend sze reket is lét re hozza. A gépé szeti kör nye -
zet ben (gépész mér nöki karon) okta tott épü let gé pé szet a
rend szer funk ci o ná lis lét re ho zá sán túl a rend szer ele me i nek, 
mint gépek nek ala pos isme re tére is törek szik. Ezzel lehe -
tõvé válik az épü le tek gépé szeti rend sze re i nek ele mei fej lesz -
té sé vel kap cso la tos inno vá ci óra való fel ké szí tés. 

Ezt a két féle kör nye zetû épü let gé pé szeti kép zést nem csak
a tar talma miatt fon tos meg kü lön böz tetni, hanem éppen a
kuta tás sal össze függõ lehe tõ sé gek mér le ge lése miatt. Nem
mind egy, hogy a szak te rü let rend szer elem zés, fej lesz tés, mû-
ködtetés köré ben tartja fon tos nak a tevé keny sé gét, vagy a
rend szer ele me i nek ala kí tása, fej lesz tése köré ben is.

A hazai fel fo gá sunk sajá tos: gépész mér nök ként, mint
rend szer építõ mér nö köt kíván juk értel mezni az épü let gé pé -
sze tet.  Ez a fel fo gás azt jelenti, hogy a rend sze rek ter ve zé sét
tart juk fon tos nak anél kül, hogy a rend sze rek ele me i nek rész -
le teit, mûszaki tar tal mát ala po san rész le te i ben ismer nénk,
vagy ismer tet nénk. Ez az épí té szeti kör nye zet ben tör ténõ kép-
zés fel fo gása. Ezért is van az, hogy nálunk az épí té szek sok
rész kér dés ben épü let gé pé szeti kom pe ten ci á val ren del kez -
nek, és az épü let gé pé szek ennek meg en ged he tõ sé gét vitat ják, 
nehez mé nye zik.   

Bár me lyik alap kép zést is tekint jük át, a kép zési szer ke zet
és a tan tár gyak tar talma alap ján az lát ható, hogy az alap kép -
zés célja a szak te rü let isme ret anya gá nak tel jes körû meg -
ta ní tása. Ezt azért kíván juk hang sú lyozni, mert a hazai el-
kép ze lés, cél ki tû zés és gya kor lat ettõl eltér. Az elté rés lénye-
ge, hogy nálunk a szak mai isme re te ket is két szintre osztva
tanít juk, és ennek követ kez té ben a szak tár gyak egy jelen tõs
része még a mes ter fo kon is meg je le nik, „maga sabb szin ten”
tör ténõ okta tási cél lal.

A Bulding Services Engineering kere té ben az alap kép zés-
ben a mi fogal ma ink sze rinti épü let gé pé szeti tan anya gon kí-
vül – helyen ként és eltérõ mér ték ben – álta lá ban a kör nye zet -
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vé de lem, ener ge tika, villamos háló za tok, köz egész ség ügy,
vala mint nem épü le tek gépé szete (pl. hajók, autók stb.) isme -
re tek okta tá sára is sor kerül köte lezõ, eset leg fakul ta tív tár -
gyak kere té ben. 

Az utóbbi évek ben egyre nagyobb hang súlyt fek tet nek a
fenn tart ha tó ság és az ún. zöld design meg va ló sí tá sára a
mes ter sé ges épü let gé pé szeti rend sze rek ben [14]. Épí tõ ipari
és ezen belül az épü let gé pész mér nö kök egyre inkább igye -
kez nek BREEAM (BRE Environmental Assessment Method),
CIBSE Low Carbon Energy Assessor Ener gia ügyi érté ke lõk,
kon zul tán sok (LCEA) mel lett a Professional Engineering (PES)
regiszt rá ciót is meg sze rezni (az USA-ban), amely nek lényege, 
hogy a fenn tart ha tó ság érde ké ben szük sé ges ten ni va ló kat, az
elõ írá sok betar tá sát állami jogo sult ság gal ellen õriz zék illetve
segít sék. Az ilyen jogo sult ságú mér nö kök nek folya ma to san
bizo nyí ta niuk kell a tudá su kat, ennek fenn tar tá sát és fej lesz -
té sét, mert csak az enge déllyel ren del kezõ mér nök írhatja alá
és pecsé tel heti le a mûszaki ter ve ket és raj zo kat ható sági jóvá -
ha gyás ára. Ez hasonló a nálunk ismert kama rai jogo sult ság -
hoz, de annál szé le sebb körû tevé keny ség gel, fel té tel lel és
szi go rúbb elvá rá sok kal. Az ilyen jogo sult ság fel té tele az
alap kép zésû dip loma, négy év folya ma tos mér nöki tapasz ta -
lat, és a Principles and Practice of Engineering (PE) vizsga. A
szak ági PE vizs gák nyolc óra idõ tar ta múak, egyet len napon
kell letenni (évente két szer lehet), egy ebéd szü net tel, 80 fele -
let vá lasz tós teszt kér dés sel és egy esszé stí lusú fel adat tal. 

A mes ter kép zés ben az alap kép zésre építve a tanul tak
alkal ma zá sára, a látó kör szé le sí té sére, eset le ge sen spe ci á -
lis elmé lyü lést biz to sító isme re tek okta tá sára kerül sor.
Ami talán lénye ges fel fo gás beli különb ség a hazai mes ter kép -
zés tõl, hogy a hagyo má nyos okta tási for mák (elõ adá sok, sze -
mi ná ri u mok, gya kor la tok) mel lett, vagy helyett az egyéni
akti vi tás a meg ha tá rozó a kép zés ben. Önálló fel ada tok,
pre zen tá ciók, a tan széki mun ká ban való köz vet len bekap cso -
ló dás jelenti a kép zés túl nyomó részét. Sok eset ben a cso port -
ban való mun ka vég zés, a pro jekt fel ada tok közös elké szí tése a 
munkaerõpiaci fel ké szí tést céloz zák.

A mes ter szintû épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás tar tal má -
nak a vizs gá lata nem abból a szem pont ból lénye ges, hogy mi
kerül a hall ga tók fejébe, illetve a munkaerõpiaci hely zet ben a
kész sé geik mennyire felel nek meg az aktu á lis elvá rá sok nak,
hanem abból a szem pont ból, hogy az isme re teik milyen inno -
vá ciós és tudo má nyos tere pet biz to sítanak a szá mukra,
hoz zá já rulva ezzel az új ered mé nyek, a tudo má nyos tel je sít -
mény meg szü le té sé hez.

Az épü let gé pé szeti okta tás helye az  
egye temi struk tú rá ban

Az egye te me ken, pon to sab ban azo kon az egye te me ken ahol
épü let gé pé szeti okta tás folyik, az oktató szer ve zet nagyon
eltérõ súlyt kép vi sel. Az épü let gé pé szet szak mai tár gya i nak
okta tá sára mûszaki egye te me ken, illetve egye te mek mûszaki
karain több nyire nem önálló szer ve zeti egy sé gek, inté ze tek,
hanem más diszciplinákat – leg in kább az ener ge tika, vagy a
kör nye zet vé de lem mûszaki hát te rét – oktató inté ze tek része -
ként kerül sor. Ez álta lá nos nak mond ható és csak kivé tel,
hogy van nak olyan egye te mek, ahol az épü let gé pé szet az
egye tem önálló kara ként jele nik meg, több tan szék kel, vagy
inté zet tel. Újabb ten den ci a ként jelent meg (pl. Olasz or szág -
ban) az a struk túra, amely ben a szer ve zeti egy sé gek pro jekt
jel le gûek, azaz olyan inté ze tek ala kul nak, ame lyek konk rét
fel adatra jön nek létre. Az ilyen meg ol dá sok hát te ré ben alap -
ve tõen nem az okta tási cél sze rû ség, hanem a finan szí ro zás
kér dése áll. Per sze a külön bözõ tudo mány te rü le tek ilyen
közös mun kás sága nem csak az inno vá ció, a piaci fel ada tok
meg ol dása szem pont já ból ter mé keny, de ked vezõ hatása van
az okta tás tar talmi ala ku lá sára is.

A szer ve zeti egy sé gek élén pro fesszo rok áll nak, de álta lá -
ban ilyen ran gúak az egyes diszciplinák vezetõ okta tói is. A
nyu gati világ ban egyet len tudo má nyos foko zat van, és ez a
PhD. A pro fesszo rok tudo má nyos foko zata PhD, eset leg egyes
orszá gok ban a habilitáció is léte zik és elvárt. A rend szer vál -
tást köve tõen Magyar or szá gon is hasonló volt az elkép ze lés,
de ez a mai gya kor lat ban eltor zult, meg ma radt a korábbi rend -
szer. Ennek lényege, hogy a pro fesszori kine ve zés hez meg
kell sze rezni az MTA Doktora címet is, amely tel jes ség gel
meg egye zik a korábbi, szov jet típusú rend szer „Tudo má nyok
Dok tora” minõ sí té sé vel, csu pán immá ron nem tudo má nyos
foko zat nak, hanem cím nek minõ sül. Bár szá mos kri tika érte
ezt a rend szert, amely olyan para do xo no kat szül het, mint pél -
dául, hogy a Camb rid ge-i Egye te men PhD-t szer zett, és a
Har vard Egye te men pro fesszori stá tus ban lévõ kuta tót nem
lehetne kine vezni egye temi tanárrá egyet len magyar egye te -
men sem, hiszen nem habi li tált és/vagy nem ren del ke zik az
MTA Dok tora cím mel.

Per sze ez nem csak for má lis különb ség, illetve nem ez a két 
rend szer közötti különb ség lényege. Magyar or szá gon a PhD
meg szer zése, majd az MTA Dok tora cím elnye rése tudo má -
nyos tevé keny sé get köve tel, de ennek a további mun ká val
kap cso la tos kiha tá sára nincs elvá rás. Ez alatt azt kell érteni,
hogy a meg szer zett foko zat, illetve cím ele gendõ pro fesszori
cím elnye ré sére füg get le nül attól, hogy a cím elnye ré sét köve -
tõen milyen a vég zett munka minõ sége. A cím és az aktu á lis
tudo má nyos tel je sít mény nincs kap cso lat ban egy más sal. Ha
valaki pél dául fia ta lon meg szerzi a MTA Dok tora címet,
akkor pro fesszor lehet, és ha egész éle té ben további tudo má -
nyos tel je sít ményt nem tud fel mu tatni, akkor is pro fesszor
marad és vezet het tan szé ket, inté ze tet. A nyu gati fel fo gás sze -
rint ugyan már PhD foko zat tal pro fesszor lehet, de tan szé ket,
inté ze tet csak addig vezet het, amed dig tudo má nyos ered mé -
nye ket tud pro du kálni. Ez nagyobb akti vi tást jelent, és a tudo -
mány te rü let ered mé nyes sé gét jelen tõ sen javítja. Tehát nem a
cím, hanem a tel je sít mény a fon tos.
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Kuta tás és inno vá ció az épü let gé pé szet -
ben

Az elõzõ feje zet ben érzé kel tetni sze ret tük volna, hogy ha-
zánkban a pro fesszori kine ve zés mennyi ben tér el más orszá-
gokbeli köve tel mé nyek tõl. Az elté rés lényege az MTA Dok -
tora cím, amely nek köve tel mé nye egy fajta tudo má nyos tevé -
keny ség. Az épü let gé pé szet terü le tén a jelen legi prob lé mák
gyö kere abban áll, hogy ezt a tudo má nyos köve tel ményt az
érin tet tek nem, vagy csak nehe zen tud ják tel je sí teni. A nehéz -
sé get a tudo má nyos tel je sít mény elma ra dása jelenti, amely -
nek hát te ré ben a hiányzó kuta tás és inno vá ció áll. Nem arról
van szó, hogy a sze rep lõk nem végez nek kutató, vagy inno vá -
ciós tevé keny sé get, de ez a mi fel fo gá sunk sze rinti épü let gé -
pé szet ese tén több nyire átnyú lik más tudo mány te rü letre és
így a várt ered mény gyak ran elma rad, vagy csak nehéz sé gek
árán tel je sül. A nehéz sé ge ket a PhD meg szer zé sé nél az egye -
te mek még át tud ják hidalni, így a foko za tot az egye te mek
épü let gé pész okta tói közül sokan elnye rik. A nehéz sé get a
követ kezõ lép csõ, az MTA Dok tora cím meg szer zése jelenti,
elsõ sor ban azért, mert ehhez a kuta tás ered mé nyeit nem egye -
temi, hanem szé le sebb körû, nem zet közi viszony lat ban kell
meg mé retni. A hazai épü let gé pé szet nek ez utóbbi viszony la -
tai nem ala kul tak ki, nem jöt tek létre dok tor is ko lák, nem
mûköd nek ilyen aka dé miai bizott sá gok stb. de az igazi
aggo dal mat az jelenti, hogy nem tör tént meg ezek oka i nak a
fel tá rása.

A nem zet közi kite kin tés cikk so ro zat éppen ehhez kívánt
ala pot, hát te ret eset leg konk rét meg ol dá so kat keresni. Az
elõzõ cik kek ben – a közeli orszá gok épü let gé pé szeti hely ze -
tét bemu tatva – külön bözõ álla po tok kal talál koz hat tunk. Nem 
volt cél – de lehe tõ sé günk sem – konk rét kuta tási terü le tek, és
ezek szer ve zé sé vel kap cso la tos egye temi pél dák bemu ta tása,
inkább lehe tõ sé gekre illetve a szük sé ges ségre tud tunk utalni.
Álta lá nos ság ban talán úgy lehet az épü let gé pé szet inno vá ciós 
és kuta tási tevé keny sé gét össze fog lalni, hogy ezt a fel sõ ok ta -
tás ban alap vetõ tevé keny sé gé nek kell tekin teni az okta tás
mel lett, vagy még az elõtt. Magas szintû okta tás csak kuta -
tásra és az újra való törek vésre épül het, és ez tudja biz to sí tani
azt, hogy a hall ga tók szá mára is ennek igé nye alap vetõ ins pi -
rá ci óvá vál jék. A kuta tás és inno vá ció nél kül közép fokú
taní tás ról, a hall ga tók rep ro du ká lásra neve lé sé rõl lehet
csak szó. 

A kuta tás, az újra való igény az isme re tek bõví té sé nek belsõ
kény szere nem ismer kor lá to kat. Ennek követ kez mé nye,
hogy az épü let gé pé szet terü le tén folyó kuta tá sok a glo bá lis
prob lé mák vala mennyi terü le tére, vagy az így fel me rült igé -
nyek kielé gí té sére irá nyul nak. Jól érzé kel hetõ ez a tudo mány -
te rü le ten meg je lenõ pub li ká ciók témá já ban, ame lye k a kör-
nyezet, az ener ge ti ka, a kom fort és a köz egész ség ügy témá i -
ban jelen nek meg.

A kuta tás indí téka a tár sa dalmi szük ség le tek kielé gí -
tése és a tech no ló gia nyúj totta lehe tõ sé gek kiak ná zása.
Ezt azért tart juk fon tos nak meg ál la pí tani, mert a hazai épü let -
gé pé szeti tudo má nyos tevé keny sé günk indí téka és kez de mé -
nye zése majd nem min den eset ben vala mely EU irány elv,
TNM ren de let stb. Vagyis mi kuta tás nak nevez zük az elõ írá -
sok nak való meg fe le lést és csak nehéz ség ként éljük meg,
hogy az ilyen téma kör nek nem talá lunk nem zet közi pub li ká -
lási lehe tõ sé get. Nyil ván hazánk nem hason lít ható össze Kíná-
val, vagy az Egye sült Álla mok kal, de a hely ze tünk reá lis érté -
ke lése szem pont já ból érde mes elgon dol kodni a Távol-Ke leti
épü let gé pé szeti okta tás cikk ben ([11]) bemu ta tott intéz mé -
nyek kuta tási tevé keny sé gén. Ezek az intéz mé nyek nem a
mére teik miatt érde ke sek, hanem a kuta tási témák miatt, ame-
lyek jelen tõ sen eltér nek az elõ írá sok és szab vá nyok kielé gí té -
sé nek kér dé sé tõl.

A kül földi egye temi kuta tási tevé keny ség meg is me rése arra
hívja fel a figyel met, hogy a Buil ding Services Engineering
terü let értel me zési tar to má nya elsõ sor ban a kuta tás terü le -
tén szé les, sok kal szé le sebb, mint amit mi az épü let gé pé szet
terü le tén a gya kor lat ban hasz ná lunk. Ez teszi lehe tõvé, hogy
a tudo má nyos tevé keny ség való ban új ered mény hez vezes sen 
és ezzel a tudo mány te rü let egye temi rangja, elis mert sége és
súlya az egye men belül meg kér dõ je lez he tet len legyen.

Követ kez te té sek, fel ada tok

A cikk so ro zat azzal a cél lal indult, hogy a hazai fel sõ fokú
épü let gé pé szeti okta tá sunk már jelent kezõ és ten den ci á já ban
mutat kozó prob lé má i hoz a szak te rü let jelen legi bezárt sá gát
fel oldja, meg is mer tesse más orszá gok épü let gé pé szeti okta tá -
sát, inno vá ciós és kuta tási tevé keny sé gét és ezzel gon do la to -
kat ébresszen hazai hely ze tünk további fel ada ta i nak meg-
fogal ma zá sá hoz. A kül földi kite kin tést nem akar tuk sem kor -
lá tozni, sem pedig irá nyí tani, hogy sze mély sze rint melyek a
pozi tív, köve tendõ pél dák és melyek hason lí ta nak, illetve
melyek és miben tér nek el hazai hely ze tünk tõl. Ez nehéz is
lett volna, más részt pedig nagyon szub jek tív. Így azt gon dol -
tuk, hogy a kül földi kite kin tés ben a ten den ci á kat pró bál juk
meg is merni, és ezek hez való hazai viszony fel ada tait pró bál -
juk meg fo gal mazni.

Ezek a fel ada tok a nem zet közi kite kin tés álta lá nos meg ál -
la pí tá sai és a soro zat ban pél da ként bemu ta tott orszá gok épü -
let gé pé szeti fel sõ ok ta tása alap ján rövi den a követ ke zõk ben
fog lal ha tók össze:

 

1. Az épü let gé pé szet tar tami kér dé se i nek ren de zése.
  Cél szerû és szük ség szerû a hazai épü let gé pé szet és a Buil -

ding Services Engineering tar talmi köze lí tése. A Buiding
Services Engineering tar tal má ban tágab ban értel mezi az
épü let gé pé sze tet, a hazai épü let gé pé szet nek vizs gá lati körébe
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kell von nia a kör nye zet, az ener gia, a köz egész ség ügy, a biz -
ton ság, a tûz vé de lem stb. egész szé les kör ben értel me zett
kér dé seit is. A szak- és tudo mány te rü let tar talmi kiszé le sí tése 
hoz zá já rulhat a hazai épü let gé pé szet tudo má nyos tevé keny -
sé gé nek az ered mé nyes sé gé hez.

2. Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás tar talmi és szer ke zeti
kér dé se i nek tisz tá zása.

   A tar talmi kér dé sek hez abban kell állást fog lalni, hogy a kép -
zés célja Engineering (BEng illetve MEng), vagy Sciences
(BSc illetve MSc), illetve hogy a kép zés isme ret anya gát a
két lép csõ ben hogyan oszt ják meg. Ezt a kér dést akkor is
cél szerû tisz tázni, ha nálunk nem tesz nek különb sé get elne -
ve zés ben a két célú kép zés között. Kül földön BSc-n, illetve
BEng-n tel jes körû szak mai kép zést nyúj ta nak és a mes ter -
kép zés ben az alkal ma zás, a látó kör szé le sí tés, az önálló
munka gya kor lása segít ség gel, inno vá ciós fel ada tok, kuta -
tás ban való köz re mû kö dés stb. a fõ tevé keny ség. Cél szerû
volna, ha eze ket átgon dolva a jelen legi KKK-t ezek mér le -
ge lése után módo sí ta nánk és az ország ban leg alább egy
intéz mé nyek ben a szak nem zet közi akkreditációját is kez -
de mé nyez nénk.

3. Az épü let gé pé szet tudo má nyos tevé keny sé gé nek szer -
ve zése.

  Kül földön, és for ma i lag Magyar or szá gon is, egy tudo má -
nyos foko zat van és ez a PhD. Magyar or szá gon azért csak
for ma i lag, mert az MTA Dok tora ugyan csak cím, de való já -
ban ehhez tudo má nyos tel je sí tés szük sé ges. Mint hogy ennek
a cím nek a meg szer zése, illetve ennek a köve tel mény nek a
tel je sí tése ma nem lát szik meg vál toz tat ha tó nak, így ezt a
mér cét kell eléren dõ nek tekin teni a jövõ ben is. Ez azzal a
követ kez ménnyel jár, hogy nem elég a PhD foko za tot meg -
sze rezni, hanem ezt köve tõen további tudo mány szer ve zési,
isko la te remtõ, új tudo má nyos ered ményt hozó tevé keny sé -
get kell foly tatni és azt doku men tál tan elfo gad tatni. Ehhez
tehát arra van szük ség, hogy olyan PhD témá kat kell kiírni (a 
jelen legi ad. hoc. helyett), ame lyek egy másra épül nek és
ered mé nyeik össze gez he tõk, ezzel maga sabb szintû tudo -
má nyos érték hoz ható létre.

       A különb ség tehát a hazai és a kül földi tudo má nyos tevé -
keny ség között lát szó lag az, hogy nálunk a pro fesszori cím -
hez maga sabb szintû tudo má nyos foko za tot kell sze rezni.
Ez azon ban csak lát szó lag nehe zebb, mert kül földön nem a
foko zat a lénye ges, hanem a tudo má nyos tel je sít mény, ame -
lyet a munka során állan dóan iga zolni szük sé ges.

4. A tudo má nyos együtt mû kö dés lehe tõ sé ge i nek kije lö lése.
  A kül földi egye temi struk tú rák ból lát ható, hogy elke rül he -

tet len az épü let gé pé szeti tan szé kek önál ló sá gá nak meg szû -
nése. A hazai ten den cia is ez, és a kér dés csu pán az, hogy ez
kény szer há zas ság, vagy a bõvült célok kal cél tu da to san ala -
kít ható. A fel adat tehát az épü let gé pé szet tar talmi kér dé se i -
nek tisz tá zá sá val a tudo má nyos együtt mû kö dés terü le te i nek 
kije lö lése, amely hez a lehet sé ges szer ve zeti for má kat is át
kell gon dolni. Ahhoz per sze, hogy a tudo má nyos együtt mû -
kö dés ben más tudo mány te rü let (egye te men más diszciplina)
azo nos súlyú part ner ként kezelje, elen ged he tet len az épü let- 
gépé szet tudo má nyos tel je sít mé nyé nek meg je le ní tése. 

  Jelen leg ezt a kér dést álta lá ban a szak te rü letre jelentkezõ
hall ga tói érdek lõ dés sel helyet te sí tik, de ez hosszú távon nem
tar ható. Hiába van egy szak te rü letre sok jelent kezõ, ha a
terü let nek nincs magas szintû tudo má nyos veze tõje és
ennek hiá nyá ban szer ve zeti egy sége sem.

A fel so rolt fel ada tok meg ol dá sá hoz szé les körû szak mai egyez- 
tetés, össze fo gás, és ennek koor di ná lá sá hoz kariz ma ti kus
személy szük sé ges. A fel ada to kat álta lá nos alannyal fogal -
maz tuk, de a fel ada tok így álta lá nos ság ban nem kezel he tõk,
vala ki nek fel kell vál lal nia a fel ada tok meg ol dá sá nak koor di -
ná lá sát, mások nak segí teni és támo gatni kell a nem kevés
munka elvég zé sét. Enélkül szer ve zet le nül, vélet len sze rûen a
fel ada tok nem meg old ha tók.

Az épü let gé pé szet hazai meg je le nése a fel sõ ok ta tás ban egy
kariz ma ti kus sze mély nek köszön he tõen fél évszá zada kez dõ -
dött, aki nek kisu gár zása máig érez hetõ, de újabb ötven évre
ez a kisu gár zás már nem ele gendõ. Olyan sze mély szük sé ges,
aki új gon do la tok kal, szí vós mun ká val és szer ve zés sel az
épü let gé pé szet jövõ jét a követ kezõ fél évszá zadra meghatá-
rozza.
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