
 

A tudás hatalom. A hatalom a tudás? 

Ebben a koronavírus áztatta világban nem lenne ildomos folytatni felújított dohogásaimat, 

de hát ez, az építőipar iránt elkötelezett folyóirat és mégsem lehet itt másról szólni, mint a 

mi szakmánkról. Remélem, hogy a tudomány inkább előbb, mint utóbb legyőzi ezt a 

betegséget is és akkor, megint aktuális lesz orvosolni foglalkozásunk bajait. 

A Magyar Mérnöki Kamara évek óta, folyamatosan kifogásolja azt a gyakorlatot, mely szerint 

a felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök szakmai vizsgák nélkül 

jogosultságot kaphatnak végzettségük és szakmai előéletük igazolása alapján. Erről a 

266/2013. számú kormányrendelet rendelkezik és az előírások szerint a jogosultságot 

kapottaknak csak ezután, egy éven belül kell alkalmasságukat általános és építési szakmai 

jogi vizsgákon igazolni. A gyakorlat igazolja azt az előzetes félelmet, hogy e kötelezettség 

teljesítése előtt a jogosult abbahagyja erre irányuló munkakörét, vagy egyszerűen nem 

jelentkezik be a vizsgára. A területi kamarák ugyan felszólítják a kötelezetteket a vizsgákra 

jelentkezésre, de van, aki csak öt év után kerül elő és nem mindig tanúsítja jogosultságának 

helyességét. Látható, hogy ez a gyakorlat abszurd, és az ellenkezőjére tett javaslat érhetetlen 

módon rendre elbukik. Most a Kamara újabb kísérletet tesz ennek megváltoztatására, 

kíváncsian várom eredményét. 

Egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy egy sokféle szakmát irányító minisztérium miért 

nem fogadja el a valóban a gyakorlatban jártas Kamarák véleményét, miért kell nekik azt 

felülbírálni, sokszor véleményük kikérése nélkül újabb rendelkezéseket kiadni. (Csak 

emlékeztetni szeretnék az elmúlt számunkban erről írt cikkemre, ahol a 2019. október 24-től 

érvényes, csak bejelentéssel megvalósítható épületekre vonatkozó intézkedések 

helytelenségéről szóltam.)  Ezt a jegyzetet is azért írom, mert a kamarai munka felül 

bírálatára, jóváhagyására kell várni abban a kérdésben, hogy a jogosultsági vizsgák kérdéseit 

vajon a minisztérium elvárásainak megfelelően tettük-e fel. Történt az, hogy elmúlt években 

a sorozatosan módosított kormányrendeletek következtében szükséges volt aktualizálni a 

vizsgakérdéseket, melyet mind a tervezők, mind a felelős műszaki vezetők és műszaki 

ellenőrök területén megtettük. A tesztkérdésekhez természetesen megírtuk az igaz, vagy a 

hamis válaszokat is, hogy meggyőződhessünk a vizsgázó felkészültségéről. Ezeket a 

kérdéseket is jóváhagyta a Minisztérium. Újabb kívánság érkezett felénk, hogy az elfogadott 

és gyakorlatban is alkalmazott kérdésekből un. kérdésbankot állítsunk elő. Ez lényegében a 

kérdések nyelvtani átrendezéséből meghatározza a tematikát, segíti a felkészülést. Elkészült 

a kérdésbank és tájékoztatást kaptunk arról, hogy ahhoz, hogy a kérdésbank közzétételére 

sor kerülhessen, össze kell várni minden szakterület kérdéscsoportját, melyet ezek után a 

Minisztériumnak jóvá kell hagyni. Nem ismerem a minisztériumi alkalmazottakat, de nem 

értem, hogy ha olyan tudással rendelkeznek, hogy minden szakmai kérdésben dönteni 

tudnak, miért nem ők írják meg a kérdéseket, a vizsgaanyagot és miért nem vesznek részt a 



vizsgákon sem? Igaz az a mondás, hogy akik hatalmat kapnak minden bizonnyal tudást is 

kapnak hozzá.     


