Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség felhívása
Az épületgépészet prominens képviselőinek, szakmai tekintélyeinek, épületgépészeti vállalkozások
vezetőinek, tulajdonosainak, az oktatásban meghatározó szerepet játszó személyeknek, összefoglalóan
az
épületgépészet
szak/tudományterület
vezetőinek
feladata
és
kötelessége
a
szak/tudományterület sorsával foglalkozni, jövőjéért tenni. Ez a kötelesség, és felelősség felül áll
a szakma mindenkori szaktudásán, tisztességes működésén, aktuális érdekérvényesítésén és politikai
kapcsolatok meghatározta pillanatnyi helyzetén. Az aktuális helyzet, a keletkező nehézségek és
problémák általában egy korábban hozott, vagy éppen elmulasztott döntések következménye. Ezért az
épületgépészet jövőjéért ma kell világosan látni a helyzetet, azt körültekintően kell értékelni,
megfogalmazni azokat a lehetőségeket, melyek a jövő szempontjából reálisan kirajzolhatók és
meghatározni az ebből adódó feladatokat.
Az épületgépészet jövője nem az épületgépészet belső önfejlődéséből, hanem a vele szemben
megfogalmazott követelményekből és az ezeket meghatározó társadalmi, gazdasági, tudományos és
világképi tendenciákból vezethető le. A MÉgKSz stratégiája, hogy ennek a feladatnak
kezdeményezője, szervezője és vezetője legyen. A célul tűzött feladtatok az általánosságban
megfogalmazott célkitűzések részletezése alapján különböző témakörökben foglalhatók össze, mely
témakörökre szakmai fórumokat, konferenciákat, munkaértekezleteket, tanulmányokat, kiadványokat
lehet szervezni. Az épületgépészet számára ezek jelenhetik az irányt, adhatnak útmutatást a jövőre és
szolgálhatnak alapjául minden társadalmi, politikai, gazdasági kapcsolathoz akár az épületgépészet,
akár a külvilág részére.
A Szövetség tevékenységének vállalt témakörei
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Az épületgépészet társadalmi beágyazottsága
Az épületgépészet személyi háttere
Az épületgépészet nemzetgazdasági szerepe, súlya
Az épületgépészet tudományos értéke
Az épületgépészet humán egészségügyi szerepe
Az építészet és épületgépészet kapcsolata
Az informatikai tendenciák épületgépészeti kapcsolatai
Anyagtudományi fejlődések épületgépészeti kapcsolatai
Az épületgépészet és a fenntarthatóság
Az épületgépészet állami, politikai kapcsolatai

A felsorolt feladatok mind a szakterület kohézióját, ismertségét, elismertségét hivatottak
elősegíteni, hogy ezzel a szakterület súlyát meg lehessen jeleníteni. Igazi eredményeket
természetesen csak a szakterület más szervezeteivel (MMK, MÉGSZ, stb.) együttműködve
lehet elérni, melynek feltételei mára már kialakultak és nyomon követhetőek. Talán a legjobb
példa erre az Országos Magyar Épületgépész Napok rendezvénysorozat, melyet a Szövetség
kezdeményezett és melynek létét, sikeres működését a legszélesebbkörű szakmai konzorcium
biztosítja.
A szövetség vállalt feladatainak megoldásában még nagyon az elején vagyunk. Előrelépést
eredményt remélni akkor lehet, ha még aktívabban, még számosabban végezzük.
Programjaink megvalósításához számítunk együttműködő partnerekre, támogatókra, akik a
szakterület jövőjéért tenni akarnak és tudnak. Várjuk Önt, Önöket is tagjaink körében!
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a MÉgKSZ Elnöksége
Kiemelt partnereink:
Aereco, ENSI, Grundfos, IMI, Proschorn, Rosenberg, Thermotrade, Vaillant, Viesmann, Wilo
legyen Ön és szervezete is közöttük.

MÉgKSZ http://www.megksz.hu/

