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A Magyar Épületgépészek Szövetsége vezetõségének 
körében mindig is támogatást élvezett a tisztán a 
szakmai szövetségekbõl álló „szakmai szövetségek 
szövetsége” gondolata. Ehhez alapos, körültekintõ és 
türelmes közeledési, megegyezési és szövetségkötési 
folyamatot tartunk helyesnek.

A szakmai szövetségek olyan egyeztetõ fórumát, 
testületét, szervezetét kell létrehoznunk, amely sok 
éven át stabilan és eredményesen fog mûködni. Nem 
támogatjuk, hogy olyan együttmûködési rend és 
szervezetet épüljön ki, amely már a megalakuláskor 
magában hordozza a késõbbi kudarcok esélyét. Az 
új szervezetnek az együttmûködést és a képviseletet 
tekintve a résztvevõk teljes körének konszenzussal ki
alakított akaratát kell tükrözni.

Azt javasoljuk, hogy az érdemben mûködõ és a 
szakmabelieket számottevõ mértékben tömörítõ 
érdekvédelmi szövetségek alulról építkezõ egyeztetõ 
testületben konszenzussal határozzák meg a közös 
munka és a késõbbi együttmûködés céljait, alapel
veit és végül az ezekhez igazodó szervezeti formát. 
Ehhez egymás programjának megismerése, elfoga
dása és tisztelete is szükséges. Az objektív valóság 
törvényszerûségei szerint mûködõ, életszerû, az érde
keket méltányosan és kiegyensúlyozottan érvényesítõ 
szakmai együttmûködés jöjjön létre, amely letisztult 
értékek mentén – konszenzusra törekvés folytán – 
minden érintett szervezet véleményét és érdekeit ki
egyensúlyozottan tükrözi.

Javaslataink:

 1. Üljön össze a szakmai szövetségek egyeztetõ tes
tülete!

 2. Az egyeztetõ testület belsõ kapcsolatrendszere 
horizontális legyen, az egyeztetési folyamat alul
ról építkezzen, az egyeztetés során a szervezetek 
egyenrangúak legyenek.

 3. Az egyeztetési folyamat fõ elve a konszenzusra 
törekvés legyen, a döntések konszenzussal szü
lessenek.
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 4. A testület körültekintõen határozza meg azon 
szakmai területeket, érdekeket, problémákat, 
amelyekben valóban szükség van az egyeztetés
re, a közös álláspontra és cselekvésre.

 5. Az egyeztetõ felek ne a másik szervezet átalakí
tására, funkcióinak megváltoztatására tegyenek 
javaslatokat, hanem a közös nevezõk, a közös cé
lok megfogalmazására törekedjenek.

 6. A szervezetek a tagságuk összetétele szerinti kép
viseletre jogosultak.

 7. Bármelyik átfogó, vagyis a szakma egészét vagy 
nagy részét érintõ érdekvédelmi témában el le
het kezdeni tárgyalni, egyeztetni, dolgozni. Lehet 
ezen egyeztetéseknek munkaprogramja is.

 8. Az egyeztetõ fórum dolgozza ki a szakmai szö
vetségek szövetségének struktúráját.

 9. Az egyeztetõ testület munkáját már elõre deter
mináló részletes tervek egyelõre nem idõszerûek, 
mert a valódi alulról építkezõ egyeztetõ folyama
tot zavarják.

Reméljük és bízunk abban, hogy a sokak által régó
ta várt egyetértés a legátfogóbb szakmai kérdések
ben megvalósul, és olyan világos felépítésû, tiszta 
értékelvû, az érintettek szándékait tükrözõ szakmai 
szövetségek szövetsége jön létre, amely a szakma ér
dekképviseletét a lehetõ leghatékonyabban fogja vé
gezni, és ezáltal a szakma részérõl természetes támo
gatottságot kap a szakmai érdekérvényesítéshez.
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