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Jogosít, tanúsít, ellenőriz
A kamara felelőssége – egyebek mellett − 
az, hogy az iskolai végzettséget és a szak-
mai gyakorlatot mérlegelve kinek milyen 
szakterületre adhat felhatalmazást, tanú-
sítást vagy jogosultságot. Ezek a bizony-
latok öt évig érvényesek. Így azért, hogy 
a következő megmérettetés is eredményes 
legyen, feladatunk a kollegák folyamatos 
szakmai továbbképzése is.

Mint a törvény által felhatalmazott 
testület, a kamara országos feladatokat 
is ellát. Végzi például az atomenergiai 
minősített független szakértők jogosítá-
sát, az épület-energetikai tanúsítványok 
utóellenőrzését, a külföldi diploma meg-
felelőségi vizsgálatát és nyilvántartását, 
valamint a határon átnyúló mérnöki szol-
gáltatás végzésére irányuló kérelmek el-
bírálását az EU-tagállamok állampolgá-
rai esetében. 

Konzultál, véleményez
Mindezeken túlmenően, de legalább ilyen 
fontos hozzájárulásként a mérnök-szakmák 
fejlődéséért, a mérnök társadalom haté-
kony működése előmozdításáért, tagjaink 
az elmúlt években részt vettek az Orszá-
gos Építésügyi Fórum, illetve az Országos 
Építésügyi és Településrendezési Tanács 
bizottságai munkájában, az NKS (Nem-
zeti Közlekedési Stratégia) készítésében. 
Ahogy a Közép-magyarországi Operatív 
Program Monitoring Bizottsága munká-
jában is, közvetítve és összefogva a kon-
vergencia operatív programok monitoring 
albizottságainak kamarai álláspontját. A 
kormányzat, a minisztériumok és koráb-
ban az NFÜ által készített előterjesztéseket, 
illetve pályázati felhívásokat folyamato-
san véleményeztük/véleményezzük. Csak 
néhányat kiemelve: a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programot, a Ver-

senyképes Közép-Magyarország Operatív 
Programot, a Pest Megyei Területfejlesz-
tési Programot, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló és az Országos 
Területrendezési Tervről szóló törvények 
módosításáról szóló előterjesztéseket.

Partner, együtt működik
Jó kapcsolati rendszert alakítottunk ki a 
törvényhozással, a szakminisztériumokkal, 
szabályozó hatóságokkal, a társkamarák 
területi szerveivel, a társadalmi szerveze-
tekkel és a közép-magyarországi oktatási 
intézményekkel. A tudományos egyesüle-
tekkel való együttműködés és kapcsolattar-
tás is szinte mindennapos. Szakembereink 
részt vállalnak a települések engedélyezési 
és építés-ellenőrzési szerveinek munkájá-
ban (tervtanácsok, építéskivitelezés-elle-
nőrzés), ahol – a jó minőség érdekében – a 
vonatkozó előírásoknak érvényt szerezve 
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A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK), mint neve is mutatja, a főváros és a megye területén 
élő és dolgozó műszakiak alulról építkező hivatásrendi kamarája, s mint ilyen, a legnagyobb létszámú az 
országban. A tervező és szakértő kamarai tag mérnökök száma mintegy tízezer, de körünkhöz tartoznak a 
műszaki ellenőrök és a felelős műszaki vezetők is. Ez összességében mintegy 20 ezer kollégát jelent, akiknek 
az adminisztratív ügyeit − és ami sokkal lényegesebb − szakmai értékelését is folyamatosan el kell végezni. 
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a tartalmi bírálatokon túl a jogosultsági 
kérdéseket (tervezés, szakértés, műszaki 
vezetés stb.) is vizsgálják.

Az egyeztetés kis körei
Területi kamaraként tevékenységünk céljai 
között szerepel az adott szakmai terület 
(ágazat) mérnöki munkáihoz az elvárha-
tó szakmai, jogszabályi, szabályozási és 
szellemi háttér létrehozása, illetve a lét-
rehozásban játszott meghatározó, koordi-
natív szerep. Mindezt abban a reményben 
tesszük, hogy az országnak, és ezen belül 
szűkebb pátriánknak hasznos polgárai 
leszünk. Ennek szellemében ajánljuk fel 
tagjaink segítségét a lakóhelyük, működé-
si területek szerinti önkormányzatoknak. 
A kapcsolattartói hálózat létrehozásának 
lényeges szempontja volt a patrióta gaz-
daságpolitika létrehozásának elősegítése. 
Naprakészen tudjuk jelezni, hogy hol, mi-
kor, milyen mérnöki feladatok jelentkez-

nek, azaz az önkormányzatok vezetőivel 
és a helyi szakemberekkel összefogva se-
gítjük egymást az információk áramol-
tatásában és a feladatok megoldásában. 
A BPMK 2007-től kezdte meg ezen mér-
nök-körök kiépítését – a főváros kerüle-
teiben és Pest megye egyes településein 
a kapcsolattartókon keresztül –, amit az 
önkormányzatok döntő többsége szíve-
sen fogadott, és a visszajelzések szerint 
eredményesnek is tart. 

Készen a párbeszédre
Az együttműködés célja, hogy a Kamara, 
az Önkormányzatok és egyéb szervezetek 
között közvetlen párbeszéd alakuljon ki 
az építés, a közlekedés, a településrende-
zés, a tervezés, a tervpályázatok, a közbe-
szerzés, az energiaügyek, a közművek és 
hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, 
valamint az ipari technológiák szakterüle-
tein a fenntartható fejlődés érdekében. Pest 

megye városai és települései, Budapest és 
kerületei – mint az európai nagyvárosok 
is – jelentős kihívásokkal szembesülnek a 
demográfiai változások és ezek következ-
ményeképpen a városok terjeszkedése, a 
környezeti problémák és az éghajlatvál-
tozás elleni küzdelem, a társadalmi ko-
hézió megőrzése, továbbá az építészeti és 
kulturális örökség védelme során. A mű-
szaki infrastruktúra, a közlekedés, a víz-
szolgáltatás, a szennyvízkezelés és más 
közüzemi szolgáltatások hozzájárulnak 
a magas színvonalú városi életforma kö-
vetelményeihez, ezeket a településeknek 
és a fővárosi kerületeknek biztosítaniuk 
kell. Az önkormányzatok és a BPMK kö-
zötti együttműködések lehetőséget kínál-
nak arra, hogy a mérnöki szakterületek 
a mainál hatékonyabban érvényesítsék a 
gazdasági társadalmi érdekeket, illetve a 
fejlesztések és az innováció területén vég-
zett tevékenységek összehangolt keretek 
között folyjanak. 

Az önkormányzatok egyre gyakrabban 
taálják szembe magukat összetett műsza-
ki feladatokkal, amelyek megoldásához – 
különösen a kisebb településeken – nincs 
mindig megfelelő szakember. Ezekben az 
esetekben, az együttműködés keretében 
a kamarai kapcsolattartó megfelelő taná-
csokkal segítheti a probléma megoldását. 
A kapcsolattartói rendszer hatékonyságát 
növeli az, ha a munka folyamatszerűen tör-
ténik, tehát már az ötletek felmerülésénél, 
a pályázati célok megfogalmazásánál és a 
pályázatok kiírásánál igénybe veszik a ka-
marai tagok szaktudását. 

Mi, mérnökök, készen állunk erre. ●

A szerző a Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamara elnöke


