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Ma Magyarországon az épületgépészeti szakmában 
nincs olyan szervezet, amely egyedül legitim módon 
képes a szakmát képviselni. A Magyar Épületgépé-
szek Szövetsége részérõl szükségesnek ítéljük a szak-
ma érdekei egységes megjelenítését és képviseletét, 
és ennek lehetõségét megteremtõ szakmai-társadal-
mi egyeztetõ fórum létrehozását.

Az egyeztetõ fórum még nem alakult meg, de bí-
zunk abban, hogy a szakma minden meghatározó 
szereplõje felismeri ennek idõszerûségét és az ab-
ból adódó kivételes lehetõségeket. A megalakulás 
segítése céljából szövetségünk – mint a lehetséges 
résztvevõ szervezetek egyike – elkészített egy javas-
lattervezetet, amely az együttmûködés alapelveit és 
lehetséges rendszerét tartalmazza. Úgy gondoljuk, 
hogy a tervezetben leírt rendszer hatékony, nem sér-
ti a lehetséges résztvevõk érdekeit, a szakma min-
den szereplõje számára nyitott, és képes a szakmá-
ból jövõ kezdeményezések természetes, folyamatos 
együttmûködést eredményezõ befogadására is.

Az egyeztetés célja:
Fejlõdõ, eredményes magyar épületgépészet.

A cél elérését segítő eszköz:
Nyitott, integrációra képes, hatékony (plenáris) egyez-
tetõ fórum. Az egyeztetõ fórum létrehozásával tema-
tikus fórumok megalakulásának elõsegítése. A szak-
ma egyeztetett, konszenzusokon alapuló, hatékony 
megjelenítése és képviselete a szakma érdekei érvé-
nyesítése céljából a politikai és gazdasági döntésho-
zatal megfelelõ fórumain.

Az egyeztető fórum alapelvei:
 – valós tagságú, valós mûködésû, országos szak-

mai szövetségek, szervezetek alkotják
 – a szakma rendszerszemléletû elemzésén, értéke-

lésén – szakmaképlet – alapul, a reális tények, vi-
szonyok alapján

 – nyitott, a szakmabeliek jelzéseit, igényeit, tudá-
sát befogadni képes, azt egyesítõ, továbbvivõ

 – nyilvános, a munka menetére, a munka során 
képviselt nézetekre és szavazatokra betekintést 
engedõ, követhetõ, ellenõrizhetõ

 – döntéseit egyetértéssel (konszenzussal) hozza

Javaslattervezet az épületgépészeti egyesületek 
egyeztetési rendszerére, egyeztető fórum létrehozására
2010

Tematikus fórumok
A konkrét ügyek, problémák megtárgyalásának, elem-
zésének, megoldásának helye. Jelenleg is mûködnek 
ilyenek: GMBSZ-bizottság, szakképzési fórum, felsõ-
oktatási fórum.

Az egyeztetõ fórum dönthet tematikus fórum in-
dításáról, de elfogadhatja, hogy ilyen tõle függetle-
nül is indult, mûködik. A tematikus fórum vagy egy 
egyesület érdekvédelmi akciójának, törekvésének tá-
mogatásáról a plenáris egyeztetõ fórum utólag is 
dönthet.

Egy tematikus fórum önállóan is indíthat érdek-
védelmi akciót, azonban célszerû lesz megszereznie 
az egész szakma konszenzusos véleményét és súlyát 
kifejezõ plenáris egyeztetõ fórum és az MMK támo-
gatását. Ha az egyeztetõ fórum nem támogatja, a 
tematikus fórum továbbléphet önmaga képviselet-
ében, az egyeztetõ fórum indokolt esetben kommu-
nikálja, hogy nem támogatja és miért.

A tematikus fórum erõforrásai megegyeznek a ple-
náris egyeztetõ fórum erõforrásaival.

A plenáris egyeztetõ fórum elé kerülõ témák több-
ségét a tematikus fórumok dolgozzák fel, javaslatot 
tehetnek az egyeztetõ fórumnak és az MMK-nak a 
tartalom képviseletére vagy a képviselethez támoga-
tásukat kérhetik. Az egyeztetõ fórumnak nem fel-
adata a részletek kimunkálása. Az egyeztetõ fórum 
a tematikus fórumok javaslatai támogatásán túl leg-
feljebb az elvi, szakmapolitikai és politikai–gazda-
ságpolitikai jelentõségû ügyek tárgyalását és képvi-
seletét végezze.

A konkrét témával kapcsolatos minden tevékenysé-
get a tematikus fórumok tagjai, szakértõi, képviselõi 
végzik, az egyeztetéseket és a képviseletet õk látják 
el.

Az egyeztetõ fórum szükség szerint ül össze. A fó-
rumban együttmûködõk körébõl rotációs elnöke és 
titkára lehet.

A Magyar Épületgépészek 
Szövetsége elnöksége

A fenti dokumentumot a Magyar Épületgépészek Szövetsége közgyűlése 2012. február 4-én, mint 
az „Alapértékeink és alapgondolataink” című dokumentumgyűjtemény részét határozattal megerősítette.


