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A műszaki ellenőrzés helyzete 
A műszaki ellenőrzés területe Magyarországon az elmúlt közel tíz évben teljesen 
megváltozott. A fogalom és így a foglalkozás a korábbi időszakban is létezett, azonban a jogi 
hátterét, a szakmában elfoglalt helyét csak az 1995. évi XL. törvény (közbeszerzési törvény) 
után nyerte el. A törvény bizonyos munkák esetén meghatározta, hogy a megrendelőnek saját 
képviseletében műszaki ellenőrt kell igénybe vennie. 
 
A területet a későbbiekben jogszabályokkal többször szabályozták. A legfontosabb kérdéseket 
a 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet (az építési műszaki ellenőri tevékenységről) tisztázta az 
építmények esetén. Megindultak a képzések, a vizsgákat megszervezték, és a legtöbben 
megszerezték az új rendszer szerinti jogosultságot. Közben a Magyar Mérnöki Kamarától a 
nyilvántartás átkerült a közigazgatási hivatalokhoz. 
 
A  (TUDÁS) projekt célkitűzései 
A műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az 
európai országok összefogásával, az EU finanszírozásában nemzetközi kutatási program 
indult 2004. októberében. A Leonardo da Vinci program keretében  címen 
elindult kutatás célja az európai országok (régi és új tagországok, kandidáló országok) 
részvételével az egyes országok rendszerének kutatása, valamint ezeknek az összehasonlítása 
annak megállapítására, hogy milyen lehetőségek vannak egy egységes európai rendszer 
kidolgozására. A kutatás a következőkre terjed ki: 

• a műszaki ellenőrzés szabályozási hátterének kutatása, 
• a műszaki ellenőrzési rendszer felépítésének meghatározása, 
• a jogosultság megszerzési rendszerének meghatározása, 
• a döntéshozók, oktatók, hatóságok meghatározása, 
• a piaci szereplők véleményének és elvárásainak felderítése az oktatással, gyakorlattal 

és szakmai tudással kapcsolatban, 
• a műszaki ellenőrzés európai szabályozásának kérdései, fejlesztési lehetőségek. 

 
Projekt partnerek: 

• Lengyelország (projekt koordinátor): ASM Market Research and Analysis Centre 
• Görögország: Business and Project Management S.A. (BPM S.A.) 
• Portugália: Instituto Superior Técnico (IST) 
• Románia: Dunarea de Jos University of Galati 

 

A projekt honlapja: http://www.bpm.gr/knowledge/
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