
A jövõ kép jelen tõ sége és lehe tõ sé gei

A jövõ vel kap cso la tos írá so kat az ember álta lá ban fenn tar tás -
sal kezeli és gyak ran el sem olvassa. Ennek hát te ré ben az áll,
hogy a jövõt senki sem ismeri, így az ezzel kap cso la tos véle -
ke dé sek bizony ta la nok, való sá guk, meg va ló su lá suk nem tar -
to zik a konk rét ese mé nyek körébe. Külö nö sen igaz ez a mû-
szaki, mér nöki isme ret kör ökre, mert ezek a szak te rü le tek a
reál szféra köré ben gon dol kod nak.

Az épü let gé pé szet terü le tén sincs ez más ként, annak elle -
nére, hogy ez a szak te rü let csak hazai vonat ko zás ban mûkö -
dik, nincs kül földi példa és így csak magunk nak kel lene a
szak te rü let épí té sét, gon do zá sát, ala kí tá sát elvé gezni, jövõ jét
meg fo gal mazni.

A jövõ vel fog lal kozni ilyen for mán úgy tûnik, mintha jós -
lás lenne, és ha nem fel tét len szük sé ges, nem téved erre az útra 
fele lõ sen gon dol kodó szak em ber. De való já ban akkor, ami kor
a jövõ rõl beszé lünk, vagy gon dol ko dunk, az ennyire bizony -
ta lan dolog lenne, és elhá rí tá sá val meg ol dó dott nak tekint het -
jük a kér dést? Biz to san nem. Az épü let gé pé szet pro mi nens
kép vi se lõ i nek, szak mai tekin té lye i nek, épü let gé pé szeti vál lal- 
kozások veze tõ i nek, tulaj do no sa i nak, az okta tás ban meg ha -
tá rozó sze re pet ját szó sze mé lyek nek, össze fog la lóan az épü -
let gé pé szet szak/tudo mány te rü let veze tõ i nek fel adata és köte- 
les sége a szak/tudo mány te rü let sor sá val fog lal kozni, jövõ jé -
ért tenni. Ez a köte les ség és fele lõs ség felül áll a szakma min -
den kori szak tu dá sán, tisz tes sé ges mûkö dé sén, aktu á lis érdek- 
érvé nye sí té sén és poli ti kai kap cso la tok meg ha tá rozta pil la -
nat nyi hely ze tén. Az aktu á lis hely zet, a kelet kezõ nehéz sé gek
és prob lé mák álta lá ban koráb ban hozott, vagy éppen elmu -
lasz tott dön té sek követ kez mé nyei. Ezért az épü let gé pé szet
jövõ jé ért is ma kell vilá go san látni a hely ze tet, azt körül te kin -
tõen kell érté kelni, meg fo gal mazni azo kat a lehe tõ sé geket,
ame lyek a jövõ szem pont já ból reá li san kiraj zol ha tók és meg -
ha tá rozni az ebbõl adódó fel ada to kat.

Az épü let gé pé szet jövõje nem az épü let gé pé szet belsõ önfej -
lõ dé sé bõl, hanem a vele szem ben meg fo gal ma zott köve tel -
mé nyek bõl és az eze ket meg ha tá rozó tár sa dalmi, gaz da sági,
tudo má nyos és világ képi ten den ci ák ból vezet hetõ le. Az épü -
let gé pé szet szá mára ezek jelen he tik az irányt, adhat nak útmu -
ta tást a jövõre és szol gál hat nak alap jául min den szak mai,
tár sa dalmi, poli ti kai, gaz da sági kap cso lat hoz. Lehet, hogy
ezek nagy sza vak nak tûn nek, de a kije len tés való já ban a mai
gya kor lat szük ség szerû fel ada tait fogal mazza meg álta lá ban.

Csak néhány példa a min den na pos fel ada ta ink köré bõl. Ha 
egy pálya vá lasz tás elõtt álló fia tal em ber ma úgy hatá roz,
hogy épü let gé pész akar lenni, akkor az aktu á -
lis ten ni va ló kon (fel vé teli, hol és milyen intéz -
mény ben, milyen idõ tar tam mal, vég zett ség gel 

mire lesz alkal mas stb.) túl a cse lek vé sé nek moz ga tó rú gója
nem az elkö vet kezõ egy-két év, hanem az a tevé keny ség,
amely ben élni és dol goz nia fog öt-nyolc év múlva. Tehát neki,
vagy a szü lõi támo ga tás nak erre a kér désre kell választ adni.

Ha egy egye te met vég zett hall gató a szak te rü let ben való
tudo má nyos elmé lyü lé sét fon tol gatja, akkor olyan témát kell
válasz ta nia, amely, ami kor meg védi kb. hat-nyolc év múlva,
akkor is idõ szerû lesz, sõt azon az úton kel lene tovább halad -
nia, így akár egész éle tére kiható dön tést kell hoz nia. Nem
sze ren csés az a mai gya kor lat, hogy a dok tori dol go za tok
sike res meg vé dése a cél, és utána más témá val kell fog lal koz -
nia, mert a válasz tott téma kifújt, vagy aktu a li tá sát vesz tette.
Tehát az egyén, aki lehet lai kus, vagy szak mai hát tér rel támo -
ga tott, olyan ma meg ho zandó dön té sé rõl beszé lünk, amely
leg alább tíz, de inkább húsz évre vonat ko zik. A ma dön tése
csak akkor lesz jó, ha a válasz tá sá ról alko tott képe reá lis,
meg ala po zott.

Az egyén nél nagyobb a fele lõs sége és a szük sé ges elõ re lá -
tása azok nak, akik a kép zés terü le tén dol goz nak. Egy fel sõ-
okta tási tan rend kiala kí tá sá nak pél dául olyan nak kell len nie,
hogy az elõ zõ ek ben már fel vá zolt idõ tar tam nál elõbbre mu-
tasson. A maj dani köve tel mé nyek nek a kép zés csak akkor tud 
meg fe lelni, ha a szak mai kihí vá sok nak úgy tesz ele get, hogy
egyút tal lehe tõ sé get teremt a folya ma tos kor rek ci óra, a folya -
ma tos tovább kép zésre. A tan ter vek nél tehát nem csak az a fõ
kér dés, hogy a jelen legi szak mai igé nyek nek milyen mér ték -
ben tud ele get tenni a kép zés, hanem milyen mér tékû legyen
az ala po zás, amelyre a további isme re te ket a késõb bi ek ben
épí teni lehet. A tan ter vek vál toz ta tása és annak beve ze tése
idõ igé nyes, és ha ennek idõ tar ta mát is figye lembe vesszük,
akkor egy vezetõ egye temi okta tó nak ma leg alább húsz-hu -
szonöt évre kell elõre tekin teni. Tehát a jövõ távo li nak tûnik,
de már ma aktu á lis fel adat, a jövõ ma kez dõ dik. És a jövõ
akkor is be fog követ kezni, ha nem akar juk, de az nem mind -
egy, hogy annak elszen ve dõi, vagy fel ké szül ten annak ala kí -
tói, köz re mû kö dõi leszünk.

Való já ban azon ban az elõzõ gon do la tok nál pon tat la nul,
fél re ért he tõen fogal maz tam. Akkor, ami kor a jövõ rõl beszél -
tem vagy írtam, min dig a jövõ rõl alko tott kép rõl, azaz a jövõ -
kép rõl volt szó. A jövõt senki sem tudja, de a jövõ rõl lehet, sõt
kell egy kép nek lenni, amely moz gatja, illetve meg ha tá rozza
cse lek vé se ket. Jövõ kép nél kül nincs hala dás, csak ötletelés.
Hiába dol go zunk lel ke sen, lel ki is me re te sen, hiába fára dunk
ki, ha nincs cél, ha nincs irány. A jövõ kép tehát ahhoz kell,
hogy tud juk, merre van elõre, és ez szol gál hat ala pul okta tási,
kuta tási és fej lesz tési ter ve zés hez, e nél kül min den ilyen tevé -
keny ség út az isme ret lenbe, út a sötétbe.

Elõz mé nyek

Az elmúlt évti ze dek ben több alka lom mal is fel me rült az épü -
let gé pé szet hely zete és jövõje [7]. A soro zat talán azzal kez -
dõ dött, hogy az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás 50. évfor du lója
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kap csán egy fél év szá za dos átte kin tés, illetve elem zés felszínre
hozta és kikényszerítette az elõ re te kin tést is. „Mint min den
szü le tés napi ünnep ség, úgy most is fel me rül tek emlé kek, mér -
le ge lésre kerül tek az elmúlt idõ szak ered mé nyei és fel ve tõ dött
a hogyan tovább kér dése is.” [1]. Az akkori hely zet elem zés és 
levont követ kez te té sek tulaj don kép pen mind a mai napig
aktu á li sak marad tak. Az idé zett írás a szak te rü let vál to zá sát a
követ kezõ cso por to sí tás ban vázolja fel:
„• A szak te rü let rend sze reit alap ve tõen érin tik a glo bá lis kér -

dé sek, mint az ener gia, kör nye zet vé de lem, infor ma tika (1.
ábra). Ennek meg fe le lõen a rend sze rek alap vetõ mûkö dési
elve ik ben jelen tõ sen nem vál toz tak, de kie gé szül tek, bonyo -
lul tab bak let tek, vagy más, több nyire szi go rúbb köve tel mé -
nyek nek kell megfelelniük.

• A rend sze rek alko tó ele me i nek válasz téka jelen tõ sen bõvült.
• A rend sze rek ter ve zé sé ben jelen tõs teret kapott a szá mí tás -

tech nika.
• Az elvá rá sok a rend sze rek kel szem ben minõ sé gük ben és a

mûköd te tés kényel mé ben jelen tõ sen meg vál toz tak”.

Az írás a vál to zá sokra adandó meg ol dá so kat keresve a szak/
tudo mány te rü let önmeg ha tá ro zá sát és elne ve zé sét is mér le -
ge lésre java solja, és meg ál la pítja „… a szak te rü let kiala kí tá -
sá tól eltelt idõ a tar tal mat is befo lyá soló vál to zást eredmé-
nyezett és így a mai kor nak meg fe le lõen cél szerû újra fogal -
mazni. Más fe lõl a szak te rü let fej lõ dé sé nek is saját érdeke,
hogy ne zárja be isme ret körét egy fél évszá zad dal ezelõtti
hely zet nek meg fe lelõ önkor lá to zásba. Erre a lehe tõ sége is
meg van, mert a szá mí tás tech nika és az infor ma tika nyúj totta
esz kö zök a rend sze rek kiala kí tá sá nak ún. mér nöki mun ká ját
lénye ge sen leegy sze rû sí tették, és így a szak te rü let kiüre se dé -
sé tõl kell tar tani”.

A szak te rü let cél szerû vál toz ta tá sá val össze füg gés ben a
név vál to zá sára az Épü let tech nika vagy a Léte sít mény mér -
nöki elne ve zést is fel veti. Azóta, ami közel húsz év, a fel vá -
zolt javas la tok néme lyike utat tört magá nak (pl. Léte sít mény-
mér nöki mes ter szak), kisebb vál to zá sok folya ma to san tör tén -
nek, de ez is arra hívja fel a figyel met, hogy a vál to zá sok csak
nehe zen és hosszú idõ tá von való sul nak meg, ezért idõ ben,
elõre tekintve kell gon dol kodni és szük ség sze rûen cselekedni.

Egy szak/tudo mány te rü le ten drasz ti kus, for ra dalmi vál to zá -
sokra rit kán van csak példa és alka lom. Ilyen volt a fel sõ ok ta -
tást alap ja i ban érintõ bolo gnai folya mat hazai beve ze té sé nek
idõ szaka. A bolo gnai folya mat köz vet le nül nem a szak te rü le -
tek – így az épü let gé pé szet ese tén sem – jövõ jét, annak tar -
talmi kér dé seit akarta befo lyá solni, vagy meg ha tá rozni, de
követ kez mé nyé ben arra min den kép pen jelen tõs hatást gya -

ko rolt. Hazai beve ze tése során az épü let gé pé szet terü le tén is
több egyez te tésre, kon fe ren ci ára került sor [2], de ezek több -
sé gé ben ennek tech ni kai meg va ló sí tása volt a kér dés. A két -
lép csõs kép zés fel ada tai fõként a Mûegye te met érin tet ték [3]
[4], mint hogy annak ide jén csak ott volt ötéves épü let gé pész
kép zés. A koráb ban volt fõis ko lák szá mára a két lép csõs kép -
zés elsõ foko zata jelen tõs vál toz ta tást nem igé nyelt. Az épü -
let gé pész mes ter kép zés kiala kí tá sára a szak má nak volt egy
kísér lete, hogy önálló szak ként jelen jen meg az épü let gé pé -
szet, de ez nem sike rült. A bolo gnai folya mat beve ze tése jó
alka lom lehe tett volna az épü let gé pé szet jövõ jé nek átgon do -
lá sára, de a kiala kí tandó rend szer aktu á lis fel ada tai felül ír ták
a ten ni va ló kat és így nem került sor erre.

Az épü let gé pé szet jövõ kép ének kér dése a kiala kí tott új rend -
szer és ezzel együtt az egye temi szer ve zeti vál to zá so kat köve -
tõen akkor került elõ ismét, ami kor a tudo má nyos foko za tok
szá má nak szük sé ges növe lése alap vetõ köve tel mény ként je-
lent meg. A dok tori kép zés fel ve tette az épü let gé pé szet tudo -
má nyos hát te ré nek kér dé sét [2], amely nek tisz tá zása „az épü -
let gé pé szet terü le tén (is) leg alább három okból szük sé ges:
• egy fe lõl a szak mai gya kor lat isme ret anyaga a köve tel mé -

nyek és a tudo má nyok állandó fej lõ dése követ kez té ben csak
tudo má nyos meg ala po zott ság gal vezethet újabb szak mai
isme re tek hez,

• más fe lõl az intéz mény fej lesz tés szer ve zeti és sze mé lyi fel tét -
elei tudo mány hoz kötöt tek,

• vala mint az épü let gé pé szet nem csak alkal ma zott hõ- és
áram lás tan, amely ben az anyag és ener gia transz port folya -
ma tok alkal ma zá sára van szük ség, hanem önálló tudo mány.”

A tudo má nyos hát tér tisz tá zása a jövõ kép leg fon to sabb ele-
me, mint hogy a kuta tási témák ered mé nyei a jövõ gya kor la tát
jelen tik. E nél kül csak átme neti sike re ket lehet elérni, és az
ilyen témák csak rövid távra, a nor ma tív köve tel mé nyek tel je -
sí té sére alkal ma sak.

Idõ sze rû ség, jelen legi hely zet

A jövõ kép pel kap cso lat ban az elõz mé nyek ben leír tak jól
érzé kel te tik, hogy a kér dé sek fõként a fel sõ ok ta tás ban jelen -
nek meg. Ez ter mé sze tes, hiszen az okta tás nor má lis eset ben a
kép zési idõ letel té vel kez dõdõ fel ada tok elvég zé sére készít
fel, és ez a körül mény önma gá ban kikény sze ríti az elõ re te kin -
tést, a jövõ vel való fog lal ko zást.
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A jövõ kép ben a fel sõ ok ta tási intéz mé nyek vezetõ sze mé lyi -
sé gei a meg ha tá ro zóak, õk azok, akik arcu la tot adnak a szerve- 
zet mûkö dé sé nek, kije lö lik az utat, merre van elõre, és egyút -
tal garan ciát jelen te nek a sike rek hez. Sok eset ben sze mé lyi sé -
gekre, illetve az álta luk kép vi selt jövõ képre ala pí ta nak szer-
vezeteket és az ott folyó munka során az elkép ze lé sek tanok -
ban fogal ma zód nak meg, kerül nek elsa já tí tásra a hall ga tók
köré ben. Így volt ez az épü let gé pé szet ese tén is. Az is hoz zá -
tar to zik a kép hez, hogy a disz cip lí nák kiüre se dé sé vel a sze -
mé lyi sé gek nyug díjba vonu lá sa kor a tan szé kek meg is szûn-
nek (ez Magyar or szá gon nem szo ká sos).

A jövõ kép, a jövõ, a hozzá vezetõ út tehát több nyire a fel -
sõ ok ta tás ban jele nik meg és leg több ször akkor rea li zá ló dik,
ha van egy sze mé lyi ség, aki ezzel azo no sít ható. Jövõ kép nél -
küli veze tõk álta lá ban nem lesz nek tudo má nyos sze mé lyi sé -
gek és a veze té sük több nyire admi niszt rá ciós, a veze tet tek
nem tanít vá nyok, nem köve tõk. Az ilyen szer ve zet léte zik,
fel ada to kat old meg, köve tel mé nyek nek igyek szik meg fe -
lelni, de nem nagyon pro du kál, nincs hoz zá adott érték.

Ezért külön le ges a jelen legi hely zet a hazai épü let gé pé szet-
ben. Az épü let gé pé sze tet oktató hazai fel sõ ok ta tási intéz mé -
nyek élén három ban tan szék ve zetõ vál tás tör tént, és a vál tás
során fia tal veze tõk kerül tek a tan szé kek élére. A fia tal tan szék- 
veze tõk jövõ képe a szak/tudo mány te rü let jövõ jé nek meg ha -
tá rozó eleme, ezek meg vi ta tása, egyez te tése közös érde künk.

Fõbb kér dé sek a jövõ kép hez

A jövõ rõl alko tott képün ket szá mos tényezõ hatá rozza meg,
amely ben a sze mé lyi sé gek tulaj don sá gain kívül a kör nye ze -
tünk meg annyi hatá sán túl az érdek- és érték vi szony okig min -
den hatás sal van, de gyak ran a sze mé lyes tapasz ta la tok vagy
tapasz ta lat lan ság is meg je le nik a kép ben. A jövõ rõl alko tott
képünk sze mé lyes vonat ko zása meg vál to zik, ha nem egyéni
pályánk útjá hoz pró bá lunk cél pon tot alkotni.

Az épü let gé pé szet jövõ képe, mint egy szakma és tudo -
mány te rü let ese tén a sze mé lyes tapasz ta lá sok mel lett a hang -
súlyt a tár sa dal mi-gaz da sági vál to zá sok és az ezek hát te ré ben
levõ tech ni kai fej lõ dés nyúj totta lehe tõ sé gek képe zik. Az
épü let gé pé szet jövõ kép éhez tehát a szé les körû és nem csak,
vagy nem elsõ sor ban szak mai világ lá tás kol lek tív érté ke lése
vezet het ered ményre. A szé les körû világ lá tás a jövõ ért fele -
lõs ség gel tar tozó veze tõk világ lá tá sá nak összeg zé sé bõl, elem-
zésébõl és gon do la taik egy mást segítõ, erõ sítõ véle mé nyé bõl
ala kít ható ki. Ezért van jelen tõ sége a deb re ceni szak mai napok
kere té ben ren de zett workshopnak, ame lyen az épü let gé pé -
szek szak mai pro mi nen sei vál lal ták gon do la taik bemu ta tá sát,
lehe tõvé téve ezek összeg zése és disz kusszi ója után a kol lek -
tív böl cses ség alap ján kiraj zo lódó jövõ kép kiala kí tá sát.

E szé les körû gon do lat egyez te tés kiin duló pontja tehát nem
egy állí tás (valaki elmondja, hogy sze rinte milyen legyen)
meg vi ta tása, hanem az elkép ze lé sek bemu ta tása. Kez det ben
csak arra lehet vál lal kozni, hogy kér dé se ket tegyünk fel, és
pró bál juk meg vá la szolni. Az épü let gé pé szet jövõ kép ének
meg vi ta tá sá nál java solt kér dé sek, ame lyek talán a tár gya lás
meder ben tar tá sát is segít he tik, a követ ke zõk:
• Az épü let gé pé szeti rend sze rek kényel mün ket szol gál ják és

ennek szer ves része, hogy mûköd te té sük is kényel mes le-
gyen. Ez azt ered mé nyezi, hogy a rend sze rek ben az infor -

ma tika egyre nagyobb sze re pet kap, és a klasszi kus épü let -
gé pé szet egyre kisebb hánya dot jelent. Hogyan kell/cél -
szerû kezelni a szak má nak ezt a vál to zást?

• Az épü let gé pé szet rend sze rei köz vet le nül humán igé nye ket
elé gí te nek ki. Az épü let gé pé szet isme ret anyaga meg áll az
igé nyek nor ma tí vá i nak betar tá sá nál, vagy elmé lyül a fizi o -
ló giai hatá sok ban is?

• Az épü let gé pé szet kor sza kai vál to zá sa i ban a kom fort, az
épü let ener ge tika után mi lesz a szak te rü let súly pontja?

• A rend szer ter ve zés, vagy a rend szer elem fej lesz tés irányba
megy/mehet/cél szerû elmenni az épü let gé pé szet nek, vagyis
az épí tész- és/vagy a gépész mér nöki szem lé letû isme ret -
anyag legyen a meg ha tá rozó a szak má ban?

• Az épü let gé pé szet fel sõ ok ta tási jelen léte a tudo má nyos meg-
hatá ro zott sá gá tól, elis mert sé gé tõl és a tel je sít mé nyé tõl függ.
Hogyan defi ni ál ható a szak te rü let tudo má nyos hát tere?

• Miben látja a szak te rü let kitö rési pont jait, fej lõ dési irá nyait?

A kér dé sekre adott vála szok részek az épü let gé pé szet jövõ -
kép éhez, hiányzó rész le tei és ellent mon dá sai komp ro misszu -
mok árán tel jes képpé for mál ha tók. A kiala kí tott jövõ kép alap-
ján lehet ter vezni a szük sé ges isme re te ket, azok meg szer zé sé -
nek és ellen õr zé sé nek lehet sé ges mód ját. Az épü let gé pé szeti
jövõ kép az alapja a fel sõ ok ta tás alap, mes ter és dok tori, vala -
mint a szak irá nyú tovább kép zés tar talmi kiala kí tá sá nak.

Össze fog laló

Az épü let gé pé szet pro mi nens kép vi se lõ i nek, de min de nek -
elõtt az okta tás ban meg ha tá rozó sze re pet ját szó sze mé lyek -
nek, veze tõ i nek fel adata és köte les sége a szak/tudományterü-
let sor sá val fog lal kozni, jövõ jé ért tenni. Ehhez az alap vetõ fel-
adat a jövõ kép meg fo gal ma zása. Az épü let gé pé szet jövõ képe
kije löli, merre van elõre, és ennek alap ján lehet a ten ni va ló kat
meg fo gal mazni, ter vezni és miha ma rabb elin dulni ezen az
úton. A jövõ kép egy több évti zed múlva vizi o nált való ság, de
ehhez már ma el kell indulni, ter vezni, dön teni. Az épü let-
gépé szet jövõ képét a kol lek tív böl cses ség nek kell meg al kot -
nia és erre jó alka lom a deb re ceni épü let gé pé szeti szak na pok
kere té ben szer ve zett workshop, amely az érde kel tek rész vé te -
lé vel ered mé nyes lehet és jelen tõ sen hoz zá já rul hat az épü let -
gé pé szet szak/tudo mány te rü let jövõ jé nek sike ré hez.
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