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20220620 Magyar Műszaki Értelmiség  
„A természettől mindig szerencsésebb törvényeket kapunk, 

 mint önmagunktól” 
(Montaigne.) 

 
„Indítvány”  

a  Magyar Műszaki Értelmiség civil közösségei  
értékrendjének elismeréséhez, hasznosulásához.  

   
Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás fejezetében úgy egyéni, mint közösségi vonatkozásban 
rögzíti a Nemzet Tagjainak általánosan érvényes vállalásait, jogszerű kötelességét és felelősségi körét. 
Kiemelten szükségesnek tekinti ”lelki és szellemi megújulást”. Azonban a műszaki adottságú önkéntes, 
civil szerveződések közösségei, „műhelyei” tagoltan - a maguk módján- léteznek, illetve közösségi értékei a 
gazdaságban csak részben érvényesülnek, hasznosulnak.  
  
A szellemiség jegyében hivatkozott magyar műszaki értelmiség körébe sorolható tradicionális szakmai 
közösségek lényegében igen sok konzervatív értéket képviselnek. Az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet 
érdemelne értékmentő, értékkonzerváló adottságuk és azok elismerése, reaktiválása. Az együttműködésük 
elősegítése, támogatása érdekében a szerveződéseik formáit a következőkben értelmezzük, láttatjuk: 
 
A MAGYAR MŰSZAKI ÉRTELMISÉG az előzőekben hivatkozott és figyelembe ajánlott Szakmai 
Egyesületek, Társaságok szakmájuk iránt elkötelezett KÖZHASZNÚ civil KÖZÖSSÉGEK. Ezek a 
reálismereti értékek mentén, önkéntesen társulva, korszakonként maguk alakították ki meghatározó 
identitásukat, sajátosságaikat, elhatárolhatóan a humán, szellemi értékekkel rendelkező közösségektől.  
 
E közösségek technikai és mérnöki képesítésű tagjainak gyarapodó ismeretei tapasztalatukkal 
értékrenddé gazdagodtak. Korszakunkban ennek a halmozódó értékrendnek az érzékeltetése, életszerű 
láttatása válik szükségszerűvé. Az ide sorolható egyesületek, egyletek stb., mint konzervatív közösségek 
jelentős hatással vannak a keresztény szellemiségen és a munkán alapuló jövőbeni civil társadalom 
minősítésére, fenntartására, építésére. Ma e konzervatív közösség több százezres tagságának elenyésző 
része hasznosul a Mérnöki Kamarák keretében. Ugyanis a MAGTYAR MÉRNÖKI KAMARÁK, 
mintegy 30 ezer fős műszaki értelmisége törvényileg szabályozott hívatás-rendi KÖZTESTÜLETBE 
szerveződött közösség EK, amelyek gazdasági értelemben szolgáltatók, - vállalkozók-, hasonlóan az Ipari, 
Kereskedelmi, Agrár stb. KÖZTESTÜLETI KAMARÁKHOZ.  
 
A kamarák, mint a KÖZHASZNÚ szervezetektől eltérő jogosultságú szakmai, gyakorlati feladatot ellátó 
közösségek helyzete szabályozott. Viszont a vázolt KÖZHASZNÚ civil KÖZÖSSÉGEK létjogosultsága, 
társadalmi értékrendje rendezetlen. A helyzeti viszonyulásukat, cselekvési, működési lehetőségeiket 
kellene megtalálni és a KÖZTESTÜLETI KAMARÁKHOZ hasonló módon „kezelni”, együttműködésüket 
elősegíteni, támogatni. Ugyanis, a vázolt konzervatív közösség sok tekintetben jobbító generatív hatást 
képezne az identitás, a kulturális lét minőségi fejlődésére, ill. a negatív szerveződésű közösségekkel 
szemben is.     
 
A kérdéskörhöz kapcsolódva, a szellemi megújulást segítő új korszakban kétségtelen fontos 
tényező, a kultúra és hitelvekből fakadó nemzeti értékek, érdekek, az emberi méltóság 
felkarolása. A KÖZHASZNÚ konzervatív KÖZÖSSÉGEK értékrendjének érdemibb elismerésnek, 
reaktiválásának a mérlegelését, figyelembe ajánlását a következők kellően bizonyítják: 
 
Az előzőekben ismertetettek szerint a Magyar Műszaki Értelmiség szerveződésébe sorolható 
egyesületek, egyletek stb. potenciálját jelenti a több százezres tagsága! A teljesség igénye nélkül 
kiemelhető néhány Szakmai Egyesület, Társulat, Szövetség neve és (alapítási éve): Magyarhoni 
Földtani Társulat (MFT 1848), Országos Erdészeti Egyesület (OEE 1866),  Bólyai János 
Matematikai Társulat (BJMT 1891), Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE 
1892), Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE 1907), Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
(MKBT 1910), Magyar Hidrológiai Társulat (MHT 1917), Magyar Meteorológiai Társaság (MMT 
1925), Eötvös Lóránt Fizikai Társulat (MLFT 1949), Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
(ETE 1949), Közlekedéstudományi Egyesület (KE 1949), Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE 



1954), Magyar Asztronautikai Társaság (MANT 1956), illetve a későbbi szerveződésű szakmai 
egyesületet további cca. 25 közösséget képez, amelyekben meghatározó az identitást is kifejező, 
összetartó erő. 
 
A több évtizednél is idősebb és kialakult szerveződésű ”potenciál” egy „elfekvő” adottság. A létező 
tradicionális egyesülési formában a tagság szakmájukkal „kötetlenebbül” együttműködhetnek és tölthetnek 
be meghatározó szerepét saját ágazatukban, de a társadalom törzsében, a nemzetgazdaságban is. Ilyen 
tekintetbe vetődik fel az a kérdés, hogy szabad-e szétszéledni, hasznosítatlanul hagyni a több százezer fős 
műszaki értelmiség sajátos adottságait, széles témákban jártas, közösségei rétegét? Azt, amely összefogása, - 
együttműködtetése- estén mobilizálható lenne igen sok közösségi érdekű és értékű interdiszciplináris 
kérdéskör, tevékenység végzésére, támogatására. E réteg tapasztalataival a gyakorlati megoldások motorjai, 
a szakmai kultúra, identitás, illetve a hagyományok továbbadói, időszerűsítői lehetnének.  
 
Talán jelzésértékűnek tekinthető, hogy a mai értékválságos világunkban az értelmiségi lét különféle 
megnyilatkozási formái keresik létfeltételeiket, társadalmi szerepüket, jelentőségüket. Erre a műszaki 
értelmiség számára korábban alkalmat kínáltak a Tudományos Intézmények, Egyetemek, illetve a MTESZ és 
különböző tagegyesületeinek jubiláris rendezvényei. Nevezetesen pl. a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 225 éves, az Erdőmérnökképzés 200 éves és a MTESZ 60 éves jubileumi 
rendezvényei, stb.. Az érintett, érdekelt szakterületek képviselői - Benkó Sándor műegyetemi tanár 
indítványára - egyszer már kezdeményezői voltak 2007-ben a „MAGYAR MŰSZAKI ÉRTELMISÉG 
Napja” rendezvény keretében történő összefogásnak és elismertetésnek. Az indító rendezvényt a Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya és a 
Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével szervezte meg először 2007 május 4-én: „A 
tudományoktól a mindennapok gyakorlatáig, A műszaki tudományok szerepe a gazdasági fejlődésben.” 
címmel. A tudományos ülés célja annak bemutatása volt, hogyan ülteti át a tudomány eredményeit a 
műszaki és a természettudománnyal foglalkozó értelmiség a mindennapok gyakorlatába.  
 
Az egyre vitathatatlanabb, hogy a civil jellegű, alkotó műszaki értelmiség érdemibb szerepet kell, betöltsön a 
fejlődés feltételeinek a tervezésében, legalább olyan arányban, mint amilyenben letéteményesek az alkotás, 
a javak előállítása folyamatában. Az épített világ egészének minősége elválaszthatatlan az emberi életek 
mozgásától. Az építés, alkotás nem csupán működésbeli, de esztétikai kérdés is, amelyben a mérnök 
szerepe elvitathatatlan. Emlékeztetőül a fentebb hivatkozott rendezvény szakmai előadásai közül kiemelésre 
érdemes dr. Finta József építészmérnök előadása, aki a MÉRNÖKI MUNKA megbecsülését a kultúra és 
az ÉLET komplex minőségének az összefüggésében érzékeltetve vázolta, remélve, hogy a magyar 
műszaki értelmiség napjára nem csupán „kipipálható” egyszeri eseményként tekintünk, hanem ennél 
jóval többről szólhat. Nevezetesen szól „a mérnökség fontosságáról, becsületéről, etikájáról, és társadalmi 
megbecsüléséről, deklarációról! Nem az egyébként oly szükséges pénz, tőke előtti lefekvés gesztusa, hanem 
a nemzeti felemelkedés Széchenyi léptékű álmának újraélesztése, újrafogalmazása.” Hiszem, a minőségek 
fejezik ki a polgárosulás, „szabaddá válás” indító mozzanatát is. Ez a kezdeményezés végül elhalt, de 
időszerű lenne az összefogásuk, mert „együtt erő, szerteszét gyöngeség”(WA).  
 
Az Egyesületek, Társaságok Szervezettebb formában, és feltételeik összehangolásával nem csak „elfekvő” 
energiákat lehetne mozgósítani, de velük fékezhetők - védhetők- lennének a különféle lélektelen és 
életszerűtlen, anyagi érdekeltségű civil csoportosulások (egyes NGO-k) erősödő támadásai. 
 
A közéleti viszonyaink „jeleit” értékelve meggyőződésünk, hogy politikai akarat, illetve a kormányzat 
közreműködése nélkül a polgáriasulás, a nemzeti érdek érvényesítése, teljesülése nehezebb és szellemi 
veszteséget jelent. Viszont felbecsülhetetlen cselekvést generáló tett. 
Budapest 2008, november, - 2022, június, 20. 
SNeL - SzeL. 
 
 
 
 
 


