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20 éves a Magyar
Épületgépészeti

Koordinációs Szövetség
Egy születésnap általában ünnep, de egyúttal jó alkalom a számvetésre is. Szervezetek esetében egy ilyen számvetés azért
fontos, mert a megvalósult, vagy meghiúsult eseményeket egymás mellé illesztve a kialakult helyzetet tárgyilagosan be
tudja mutatni, és ebbôl táplálkozva a jövô formálására alapul szolgálhat.

A húsz év történéseit és ezek megítélését sokféleké-
pen lehetne csokorba szedni, de talán éppen az ünnepé-
lyesség és a tárgyilagosság miatt nem a külsô szemlélô,
hanem az alakítók, az elnökök szemével mutatjuk be.
Pontosabban, hogy ne vesszünk el a részletekben egy
keretbe foglalva az eseményeket a kezdetekrôl és egy
kicsit a jelenlegi perspektíváról kérdeztem az elnököket,
hogyan látják a szervezet irányításuk alatti mûködését.
Sajnos az alapító Dr. Meszléry Celesztinmár ezt nem tudja
megtenni, így helyette Chappon Miklós vállalta a kezde-
tek bemutatását.

� Hogyan és mikor alakult a
MÉgKSZ?
A Magyar Épületgépésze-

ti Koordinációs Szövetség
(MÉgKSZ) 1998. szeptember
29-én, Dr. Meszléry Celesztin
vezetésével alakult és alapító
okiratát 1999. februárjában
fogadta el a bíróság. Az alapí-
tás elsôdleges célja az volt,
hogy a szakterületünkön
mûködô nagyszámú civil
szervezetet összefogja, illetve
a minisztériumok és a hatósá-
gok, valamint a kormányzat kapcsolattartását egysze -
rûsítse és mindkét fél felé sikeresebbé tegye.
Az eredeti elképzelés szerint valamennyi hivatalos sze-

replô a MÉgKSZ-t keresi meg, ha egy tervezett jogsza-
bály vagy rendelet megalkotásához kéri a szakma a szak-
emberek véleményét. A szövetség elnöksége pedig
továbbítja a felkérést az érintett civil szervezeteknek,
amelyek többsége szintén jó gondolatnak tartotta ezt az
egyszerûsítést. Ez a megoldás azért lehetett sikeres, mert
így nem kellett külön-külön egyeztetni a minisztériu-
mokkal, hanem a „szakma” belsô egyeztetései után már
egy kompromisszumos vélemény jutott a jogalkotók
asztalára, akik pedig annak örültek, hogy kevésbé kellett
tartaniuk ellenvéleménytôl. 2000 májusától már
„Közhasznú” Egyesületként mûködtünk (e lehetôség
megszüntetéséig). A minisztériumi fôosztályok, a

Magyar Szabványügyi Testület és a Magyar Mérnöki
Kamara Épületgépészeti Tagozatának szakemberei jó és
gördülékeny együttmûködése sokat segített az irányítás
ellentmondásainak csökkentésében.

� Hogyan alakult a szövetség tagsága?
A MÉgKSZ-nek az alapító és rendes (e kettô jogállá-

sa azonos) tagjai mellett tiszteletbeli tagjai is vannak.
2003-ban 66 szervezet volt tag.
A felkért tiszteletbeli tagok mindannyian elfogadták a

felkérést, nevesítve ôket (2003-as állapot): Fogyasztó -
védelmi Fôfelügyelôség, Magyar Bányászati Hivatal,
Magyar Energia Hivatal, Magyar Mûszaki Biztonsági
Hivatal és az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazga -
tóság. A kormányzati kapcsolatainkat jellemzi, hogy a
Miniszterelnöki Hivatal mellett a Belügyminisztérium, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Környezet -
védelmi és Vízügyi Minisztérium valamint az Oktatási
Minisztérium támogatta tevékenységünket, és össze -
kötôket jelöltek ki. Ugyanígy mûködtünk együtt a
Parlament Gazdasági, Környezetvédelmi és Területfej -
lesztési Bizottságaival. Az évek során ezek a számok
folyamatosan növekedtek, 2006-ban már hét minisztéri-
um, öt parlamenti bizottság és 75 szervezet jelezte mun-
kánk sikerét, ugyanis egyre többen ismerték fel az össze-
tartás szakmai igényét.
A jobb, hatékonyabb munkavégzés érdekében, pl.

2006-ban 10 különbözô szakmai „ad hoc” bizottságot
indított útjára a MÉgKSZ, amelyek vezetôi a szakterüle-
tek elismert tekintélyei voltak.

� Milyen további eredményekrôl tudnál még beszámolni?
A MÉgKSZ 2000-ben alapította meg az Épületgépésze-

ti Oktatásért Alapítványt. 2001-ben indult a
Hungarotherm Kiállítás és Szakmai Konferencia, amely
ettôl kezdve minden második évben került megrendezés-
re. 2003-ban alapítottuk meg az „Épületgépészetért Díj”-
at. Évente átlagosan 15–20 rendezvényt támogattunk vagy
szerveztünk meg. A MÉgKSZ képviselete ezeken kívül
még számos helyen (közvetlenül vagy közvetve) valósult
meg. Dr. Meszléry Celesztin 2008-ig volt elnöke a
MÉgKSZ-nek, ezután „alapító elnöki” címet kapott.
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� Az alapító elnököt Móczár
Gábor váltotta, ôt kérdezem
a folytatásról…
Amikor szegény Cöli 2008

januárjában megkért, hogy
vegyem át az elnökséget, a
dolgot ideiglenesnek gondol-
tam: addig csinálom, ameddig
a lába rendbe jön. A júniusi
választásnál már látszott,
hogy ô már sajnos nem lesz
olyan állapotban, ami lehetôvé
tenné számára az aktív mû -
ködését. A felkéréskor egy évet mondtam, ameddig ezt
jó szívvel csinálom. Az egy évbôl pedig másfél, majd
kettô lett.

� Mi történ ez alatt a két év alatt?
Milyen pozitívum történt? Aktív részvétel a Gázipari

Mûszaki Bizottságban. Aktív részvétel a Kéményseprô
közszolgáltatási törvény elôkészítésében. Részt vettünk
a 2008. és 2009. évi Gázkonferencia szervezôbizottságá-
ban (2009-ben eredményrészesedést is kaptunk).
Tagokká váltunk az Építôipari Nívódíj bizottságban.
Beléptünk az ÉVOSZ-ba. Kuratóriumi tagok lettünk az
Építôipari Mesterdíj Alapítványban. Kiadattuk idén a
Macskásy-díjat. Tanulmányokat készítettünk a gázipar-
nak, illetve további cégeknek. Szakmai szórólapokat
készítettünk az ÉGÁZ-DÉGÁZ-nak. Sikeresen meg-
rendeztük a Magyar Épületgépészet Napja rendezvényt
2008-ban és 2009-ben, és bevittük a rendezvényt a
Mûegyetemre. Megújítottuk a honlapunkat. Folya -
matosan kapcsolatban voltunk a felsôfokú oktatással. Ha
megkapjuk a nagy gázos tanulmányért a pénzt, tartalék-
kal indítjuk a jövôt.
Mit nem sikerült megvalósítanunk? Anyagi bázist biz-

tosítani ahhoz, hogy egy ügyvezetôt felvegyünk, aki tel-
jes munkaidôben dolgozik. A minimális szint feletti
anyagiakat tartósan elôteremteni. A tagság létszámát
bôvíteni. A tagok mindegyikét személyesen megismer-
ni, körbelátogatni ôket. A honlapot igazán feltölteni és
élôvé tenni. A minisztériumokkal a kapcsolatot kibôví-
teni és „napivá” tenni. Az egyetemi oktatásban a három
intézmény BSC oktatási tematikáját egymással koordi-
náltatni. Piackutatási témában megoldást találni. A lobbi
tevékenységet akár megszervezni, akár csatlakozni
hozzá. Az iroda, ahol van a szövetség, méltatlan min-
denhez, de ennyi pénzért csak ezt lehet kapni belsô kerü-
letben.

� Milyen gondolatok foglalkoztattak?
Felvetôdô kérdések: A nagyon éles piaci érdekellenté-

tek miatt számomra igen kérdéses a koordináció lehetô-
sége, tehát szükség van-e a szövetségre ebben a formá-
ban? Ha úgy gondoljuk, hogy igen, milyen feladatokra,
milyen hatáskörrel? A kéményseprô közszolgáltatási
törvény elôkészítésében való közremûködésem nagyon
tanulságos volt. Tagjaink a kéményseprôk, a kazángyár-

tók és a barátok a gázosok. Olyan éles az érdekellentét,
hogy nem hogy koordinálni nem lehetett ôket, de még
csak közelíteni sem lehetett az álláspontjukat, hét tár-
gyalás után ott tartottunk, ahonnan elindultunk. Az utol-
só hetekben Golyán Lacival és Domonkos Lacival való
beszélgetéseim alapján az a véleményem, illetve az volt
az ô álláspontjuk, hogy kezdjünk tárgyalni az
együttmûködésrôl, mert ma már ôk is úgy látják, hogy
elférünk egymás mellett a piacon, a mi felsôfokú oktatá-
si kapcsolatainkat ôk értékelik és elfogadják, elismerik,
és nem tudnak mit kezdeni a nagy gyártó és kereskedô
cégekkel, azt nekünk kellene „kezelni”. A stabil anyagi
jövônek nem látom az alapját, mire lehetne építeni. A sok
passzív tagot meg kellene kérdezni, hogy akar-e egyálta-
lán tag lenni. Ki lehetne a megfelelô személy és mibôl
lehetne fizetni, hogy 8 órában intézze a szövetség ügye-
it. Hát ezeknek a gondolatoknak a jegyében adtam át az
elnökséget Matuz Gézának 2010 januárjában.

� Matuz Gézát Zoltán Attila
követte, majd a jelenlegi
elnök dr. Barótfi István. Ôt
kérdezem a szövetség jelenle-
gi helyzetérôl?
A szövetség legutóbbi veze-

tôváltása koncepció- és cél -
kitûzésváltás is volt. Erre
azért volt szükség, mert a
korábbi elképzelések és cél -
kitûzések – mint az Móczár
Gábor szavaiból is kiderült –
már kevés eredményt hoztak,
bizonytalanná vált a szervezet mûködése, és ez számos
feszültség forrása volt, hiszen még a korábbi
együttmûködô szervezetek között is újabb repedések
keletkeztek. Amikor elvállaltam a szövetség vezetését,
átgondoltam a helyzetet, és elemeztem a problémákat,
és erre építettem a célkitûzést, aminek lényege: az épü-
letgépész szakma vagy tudomány jövôje szempontjából
legfontosabb feladat: nyitás a külvilág felé. Ez lényeges
változás, mert az eddigi érdekképviselet, mûködési
terület együttmûködô szervezetek köre helyett a szak-
mát érintô, jövôbemutató cél fogalmazódott meg, és
ezzel a konkurenciaharc, a versengés, a kompetencia kér-
dései helyett a közös munka célszerûsége jelent meg.
A MÉgKSZ eredendôen az épületgépészeten belül

tevékenykedett, de mivel feladataival más szakmai szer-
vezetek is foglalkoztak, a MÉgKSZ-t konkurensnek
tekintették, ami miatt a koordináció nem mûködött.
Koordinációra akkor van lehetôség, ha azt maguk a szak-
mai szervezetek igénylik, márpedig jelenleg erre nem
mutatkozik készség. 
A magyar épületgépész szakma vagy tudományterület

nyitása a külvilág felé elsôsorban azért fontos, mert ez a
szakma jövôjét alapvetôen meghatározza. Ha fel tudjuk
mérni az épületgépészet és külvilág kapcsolatait, közös
pontjait, vagy azokat, amelyektôl az épületgépészet jövô-
je függ, akkor ezek elemzése nagyban segítheti az épü-
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letgépészet fejlôdését, szakmai innovációját. Így a
MÉgKSZ alkalmas lehet arra, hogy az ilyen, világra nyi-
tott tevékenységeket inspirálja, kezdeményezze, ezek
eredményeit összehangolja (koordinálja) és közvetítse
az épületgépész szakma számára.

� Ezek az elképzelések akkor megoldották a szövetség emlí-
tett problémáit?
Igen, megoldották, de egyben újabbakat teremtettek.

A célkitûzések két vezérszava a nyitás és a jövô.
Mindkettô könnyen értelmezhetô, de elfogadtatni, part-
nereket találni ezekhez a kérdésekhez nagyon nehéz.
Kevesen látják be, hogy az épületgépészet prominens
képviselôinek, szakmai tekintélyeinek, épületgépészeti
vállalkozások vezetôinek, tulajdonosainak, az oktatás-
ban meghatározó szerepet játszó személyeknek, össze-
foglalóan az épületgépészet szak/tudományterület veze-
tôinek feladata és kötelessége a szak/tudományterület
sorsával foglalkozni, jövôjéért tenni. Ez a kötelesség, és
felelôsség felül áll a szakma mindenkori szaktudásán,
tisztességes mûködésén, aktuális érdekérvényesítésén és
politikai kapcsolatok meghatározta pillanatnyi helyze-
tén. Az aktuális helyzet, a keletkezô nehézségek és prob-
lémák általában egy korábban hozott, vagy éppen elmu-
lasztott döntések következményei. Ezért az épületgépé-
szet jövôjéért ma kell világosan látni a helyzetet, azt
körültekintôen kell értékelni, megfogalmazni azokat a
lehetôségeket, melyek a jövô szempontjából reálisan
kirajzolhatók és meghatározni az ebbôl adódó feladato-
kat. Az épületgépészet jövôje nem az épületgépészet

belsô önfejlôdésébôl, hanem a vele szemben megfogal-
mazott követelményekbôl és az ezeket meghatározó tár-
sadalmi, gazdasági, tudományos és világképi tendenci-
ákból vezethetô le. A MÉgKSz stratégiája, hogy ennek a
feladatnak kezdeményezôje, szervezôje és vezetôje
legyen. A jelenlegi probléma, hogy ehhez a stratégiához
lelkes, aktív fiatal partnereket megtaláljuk.

� Elnöki tevékenységének, elképzeléseinek vannak-e már
eredményei?
A munkának lendületet ad, ha van sikerélmény. Nagy

sikernek tartom, hogy a szakma szokásos évi találkozó-
ját új tartalommal átalakítottuk és az átalakítás új lendü-
letet adott a rendezvénysorozatnak. A tartalmi átalakí-
tás lényege, hogy a találkozás élményét a szakma ismert-
ségének, elismerésének javítására, a külvilággal való kap-
csolat szélesítésére, a közremûködôk körének bôvítésé-
re kell használni. Ennek az elképzelésnek az érdekében
született az OMÉN – az elsô év tapasztalatai alapján iga-
zolják a tervezett célok helyességét. Külön öröm szá-
momra, hogy az elképzelés megvalósításához sikerült
egy széleskörû szakmai összefogást összekovácsolni, és
az OMÉN irányító testületére egy konzorciumot létre-
hozni, amelyben a szakma meghatározó szervezetei
mind készséggel vesznek részt. Ez jó példája annak, hogy
a szakma képes együttmûködni, csak jó célokat kell az
elôtérbe helyezni. Úgy gondolom, hogy ez a siker opti-
mizmussal tölthet el a további elképzeléseim megvalósí-
tásával kapcsolatban is.

P. L.

Ki mit tud az épületgépészetben használt
régi tárgyakról?

„Aki nem ismeri a múltat, az nem értheti a jelent és
nem tudja tervezni a jövôt!” E szlogen jegyében jelen-
tetjük meg ismét tárgyi vetélkedônket, ahol azt remél-
jük, hogy egyre többen próbálkoznak kisebb-nagyobb
sikerrel megnevezni azt a régi tárgyat, amelynek a fotó-
ját közöljük.
A mostani feladványuk egyszerû, sôt egy kis utánajá-

rással megtekinthetô, kézbe vehetô, ha mindezt meg sze-
retnék tenni, úgy keressék fel az Épületgépészeti
Múzeumot, ahol készséggel állnak az önök rendelkezé-
sére.
Megfejtéseiket a kiado@magyarinstallateur.hu vagy a

pongracz.lajos@magyarinstallateur.hu e-mail címekre
várjuk!

Pongrácz Lajos
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