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1. BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SZERVEZÉSÉBE 

1.1. Bevezetés 

A jelen munkában a Létesítménymérnöki MSc hallgatók számára az építési folyamatok 
szervezése témakörben tekintjük át a legfontosabb tudnivalókat. 

Egy építmény megépítését a következőképpen jellemezhetjük. Az építmény létre-
hozásához elkülöníthetjük a ténylegesen, a fizikailag elvégzendő folyamatokat, mint pl. a 
tervezés, az építmény megépítése. A folyamatok elvégzéséhez szükség van különböző 
erőforrásokra, így a folyamatokban szereplő szakembergárdára, az építés alatt 
felhasznált építőanyagra, energiára, a munkavégzéshez szükséges gépekre és 
berendezésekre, valamint pénzügyi eszközökre. A folyamatokat és az erőforrásokat össze 
kell hangolni, magukat a folyamatokat meg kell szervezni és le kell vezetni. 

A tankönyvben a hangsúlyt egy építmény létrehozásának a folyamatára helyeztük. A 
tananyagot három nagyobb részre osztottuk. Az első részben – az 1. és a 2. fejezetekben 
– általánosságban tekintjük át az építés folyamatát, azon belül az építési folyamat 
szereplőit, a szereplők kiválasztásának a módjait, a szerződést és a szervezés különböző 
módjait. A második részben – a 3-7. fejezetekben – részletesen ismertetjük az építési 
folyamat öt nagyobb szakaszát. A harmadik rész – a 8. fejezet – a minőségmenedzsment 
egyes kérdéseit öleli föl. 

A tananyagban való további elmélyüléshez irodalomjegyzéket csatoltunk. 

A tankönyv első hét fejezete dr. Lámer Géza, a nyolcadik fejezete dr. Szűcs Edit mun-
kája. 
 
1.2. Az építés folyamata 

Az építés folyamatát az alábbi szakaszokkal jellemezhetjük: az építmény létrehozásának 
az előkészítése, az építmény tervezése, az építmény létrehozása, az építmény 
beüzemelése és az építmény üzemeltetése. 

Az építmény létrehozásának az előkészítése az építés folyamatának az a szakasza, amely 
során meghatározzák a megvalósítandó építményt és megalkotják az építési folyamat 
programját. Először körvonalazzák az építés célját, azaz meghatározzák, hogy mi is 
épüljön, elvégzik azokat az elemzéseket, amelyek megalapozzák a döntést, és 
megvizsgálják a megvalósíthatóságot. Amennyiben a meghatározott célt műszaki és 
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gazdasági szempontból egyaránt megvalósíthatónak tekintik, akkor másodikként ki 
választják az ingatlant (ha nem magára az ingatlanra épül a megvalósítandó építmény), 
elkészítik a vázlat- és/vagy tanulmányterveket, továbbá véglegesítik az építési folyamat 
programját. Az előkészítés során szokás egyrészt a lebonyolítót és a műszaki ellenőrt, 
azaz a mérnökszolgáltatót, másrészt a tervezőt kiválasztani. Rendszerint a 
megvalósítandó építmény meghatározása, azaz a vázlattervek elfogadása magában 
foglalja a tervező kiválasztását is, hiszen az esetek többségében vázlattervek vagy 
tervpályázat alapján egy ütemben választják ki mind a megvalósítandó építményt, mind 
a tervezőt. 

Az építmény tervezése mint az építési folyamat második szakasza, felöleli a tervezés 
teljes feladatát: az engedélyezési terv elkészítését, a hatósági eljárások lefolytatását, és 
a tender- és/vagy kiviteli terv elkészítését. 

Az építmény létrehozásán az építmény fizikai megvalósítását értjük. A folyamat a 
munkaterület átadásával és átvételével kezdődik, majd a felvonulással folytatódik. A 
felvonulás után épül meg az építmény. A megépítés után végzik el az üzempróbákat, 
majd próbaüzemet tartanak. Azt követi az építés készre jelentése, majd a levonulás. Az 
építmény létrehozásának a folyamata során (rendszerint az elején) választják ki a 
kivitelezőt (a vállalkozót; az eseményt vállalatba adásnak nevezzük). Jelezzük, hogy ha 
az építési folyamat programjának a megalkotása során még nem választottak 
lebonyolítót és műszaki ellenőrt, azaz mérnökszolgáltatót, akkor erre az építmény létre-
hozása során, még a vállalatba adás előtt kell sort keríteni. 

Az építmény beüzemelése során az építést végző szervezet átadja az elkészült építményt 
az építtetőnek, illetve az üzemeltetőnek. Az átadás a műszaki átadás-átvétellel indul, és 
folytatódik a birtokbavétellel, az építmény technológiai felszerelésével, berendezésével. 
Ezt követi a használatbavétel, végül az üzembe helyezés. Az építési folyamat e szakaszát 
a pénzügyi elszámolás és az aktiválás zárja. 

Az építmény üzemeltetésének a szakasza a napi használaton, az ahhoz tartozó kar-
bantartáson kívül magába foglalja a működtetést vagy a fenntartást, valamint a minőség 
felülvizsgálatát, továbbá az üzemeltetés során felmerülő hibák kijavítását a jótállás, 
illetve a szavatosság keretén belül. A felülvizsgálati idő elteltét követően történik meg az 
építési folyamat pénzügyi és műszaki lezárása. Az üzemeltetés során különböző műszaki 
beavatkozásokra kerül(het) sor, például felújításra, erősítésre és átalakításra. Az 
üzemeltetési szakasz formailag az építmény bontásával zárul. A valóságban többnyire 
„felhagyják” az építményt, és egy új építési folyamat részeként történik az átalakítás 
vagy a bontás. 
 
1.3. A folyamat elemei 

Az építés mint folyamat az alábbi öt nagyobb szakaszra osztható: 

– Az építmény létrehozásának az előkészítése; 
– Az építmény tervezése; 
– Az építmény létrehozása; 
– Az építmény beüzemelése; 
– Az építmény üzemeltetése. 
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Az építés egyes szakaszait további részekre, lépésekre bontjuk. 

Az építmény létrehozásának az előkészítése 

Az előkészítés szakaszát két csoportra bontjuk. Az első az építmény meghatározása, ami 
a következő lépésekből áll: 

– a megvalósítandó építmény körvonalazása, 
– a döntést megalapozó műszaki-gazdasági elemzés (az ún. belső elemzés), 
– a megvalósíthatóság vizsgálata. 

A második szakasz az építési folyamat programjának megalkotása, amit az alábbi 
lépésekre bontunk: 

– az ingatlan kiválasztása (ha nem egy ingatlanhoz kapcsolódik az építmény meg-
határozása), 

– az előkészítő tervműveletek elvégzése (vázlat- és/vagy tanulmánytervek készí-
tése), 

– az építési folyamat programjának a kialakítása és a véglegesítése. 

Az építmény tervezése: 

– az engedélyezési terv készítése, 
– a hatósági eljárások lefolytatása, 
– a tender- és /vagy kiviteli terv készítése. 

Az építmény létrehozása: 

– a munkaterület átadás-átvétele, 
– felvonulás, a felvonulási létesítmények létrehozása és üzemeltetése, 
– építés, 
– technológiai felszerelés, 
– üzempróbák és próbaüzem, 
– levonulás, a felvonulási létesítmények elbontása, a befejező munkálatok elvégzése, 
– készre jelentés. 

Az építmény beüzemelése: 

– műszaki átadás-átvétel, 
– birtokbavétel, berendezés és felszerelés, 
– használatbavétel, 
– üzembe helyezés, 
– pénzügyi elszámolás és aktiválás. 

Az építmény üzemeltetése: 

– működtetés és fenntartás, 
– jótállás és szavatosság, 
– az építési folyamat pénzügyi és műszaki lezárása, 
– építési folyamatok az üzemeltetés alatt. 

Megjegyzések 

Az ingatlan kiválasztásáról tudni kell, hogy van olyan építési folyamat, ahol egy adott 
ingatlanra készül a megvalósítandó építmény meghatározása, ott az ingatlanválasztás 
elmarad. Van, amikor gazdasági szempontból születik ötlet, abban az esetben szükség 
van erre a lépésre (is). A továbbiakban az ingatlan kiválasztásával nem foglalkozunk. 
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Az építmény létrehozásával, a beüzemeltetésével az építmény szempontjából az építési 
folyamat nem zárul le, hiszen az építményt folyamatosan üzemben kell tartani: az 
építmény fizikai és használati értelemben vett avulása okán különböző építési folyamatok 
játszódnak le kisebb-nagyobb megszakításokkal. Ide soroljuk a karbantartás, a 
tatarozás, valamint az átalakítás, az erősítés és az átépítés során végzett építési 
tevékenységeket. Úgy fogalmazhatunk, hogy ameddig az építmény áll, addig az építési 
folyamat nem zárul le; az építési folyamatot az építmény bontása zárja le. Ennek okán 
külön ki kell térni az építményben végzendő nagyobb beavatkozásokra (felújítás, 
erősítés, átépítés) és az építési folyamat „legutolsó” lépésére, azaz az építmény el-
bontására. 

Megjegyezzük, hogy az építési folyamat pénzügyi vizsgálata során hallgatólagosan 
feltételezik, hogy az építés során létrehozott építmény „örök életű”, és a pénzügyi 
mérlegben nem szokás szerepeltetni a bontás költségeit. E mellett azt sem, hogy az 
építési folyamat, illetve az építmény üzemeltetése megváltoztatja, többnyire károsítja a 
környezetet, és ha az eredeti állapotot (például a „zöldmezőt”) kívánjuk helyreállítani, 
úgy annak költsége van. A mai gyakorlat szerint – a gazdaságossági szemlélet alapján – 
ezek költségét nem a létrehozott építmény üzemeltetéséhez, hanem az építmény 
„gazdasági totálkára” esetén az újabb építési folyamathoz kapcsolják; annak (mármint a 
még csak tervezett építési folyamatnak mint pénzügyi vállalkozásnak) a „nyereségéből” 
kell az épület átalakítását vagy bontását „kigazdálkodni”. 
 
1.4. A folyamat résztvevői. Feladataik és szerepük 

1.4.1. Bevezetés 

Az építési folyamatban részt vevő szakembereket, illetve szakcégeket a folyamatban 
betöltött szerepük szerint csoportosítjuk. A főbb szereplőkre, azaz a megvalósítandó 
építmény „gazdáira” a következő alpontban térünk ki. Ezt követően külön alpontokban 
részletesen ismertetjük a mérnökszolgáltatókat, a tervezőket és a kivitelezésben részt 
vevő szereplőket. 
 
1.4.2. A megvalósítandó építmény „gazdái” 

A megvalósítandó építmény meghatározója: az a természetes, vagy jogi személy, aki a 
megvalósítandó építményt kigondolja, és a főbb műszaki és gazdasági paramétereit 
körülhatárolja. Szerepe az építmény meghatározásában és a döntést megalapozó 
műszaki-gazdasági elemzésben (az úgynevezett belső elemzésben) van. 

Beruházó: az a természetes, vagy jogi személy, aki a kigondolt építmény megvaló-
sításához a pénzügyi fedezetet biztosítja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az, aki fantáziát 
lát az építmény megvalósításában, vagy(is) az építmény megvalósításának a gondolatát 
felkarolja, és az építési folyamatot végigkíséri, levezényli. Gyakorlatilag az építési 
folyamat minden szakaszában részt vesz, ha nem is közvetlenül, de a megbízott 
mérnökszolgáltatói, szakértői, tanácsadói révén. 

Befektető: az a természetes, vagy jogi személy, aki egy építmény megvalósításához a 
befektetendő tőkét, a pénzügyi fedezetet biztosítja. Az építmény megvalósításának 
elsősorban a pénzügyi oldalát tekinti. Az építési folyamat minden szakaszában részt vesz, 
rendszerint nem közvetlenül, hanem megbízott mérnökszolgáltatón, ritkábban 
szakértőkön és tanácsadókon keresztül. 

Finanszírozó: a beruházót, a befektetőt szokás finanszírozónak nevezni. 
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Építtető: az a természetes, vagy jogi személy, aki az érvényes építési engedéllyel 
rendelkezik. 

Üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki az építményt üzemben tartja. 
Elvben lehet azonos az építtetővel, a beruházóval, illetve a befektetővel, de lehet tőlük 
független személy is. 
 
1.4.3. Szervezés–irányítás (lebonyolítás) 

Áttekintés a mérnökszolgáltatókról. A „mérnökszolgáltató” fogalmat szokás egy ál-
talánosabb és egy szűkebb értelemben használni. Általánosabb esetben mérnök-
szolgáltatón mindazokat a felsőfokú végzettségű szakembereket értjük, illetve az azokat 
alkalmazó szakcégeket, akik vagy amelyek szolgáltatnak (vagyis amit nyújtanak, az nem 
áru, nem szállítás, nem építés, hanem szolgáltatás). Azaz mérnökszolgáltatónak 
tekintjük a tanácsadót, a szakértőt, a tervezőt és minden olyan szakembert, illetve 
szakcéget, aki vagy amely az építési munkák szervezésében, lebonyolításában, 
tervezésében részt vesz. Mérnökszolgáltatón szűkebb értelemben az utóbb említett 
szakembereket, illetve szakcéget értjük. Ez utóbbi esetben a lebonyolító jelzővel utalunk 
arra, hogy szűkebb értelemben használjuk a kifejezést. A tervezővel és a tervezéssel 
önálló fejezetben foglalkozunk. 

A lebonyolító mérnökszolgáltató az a szakember vagy szakcég, aki vagy amely az építési 
folyamatokat előkészíti, lebonyolítja, ellenőrzi, az építési folyamatokat levezényli. Az 
építési folyamat lebonyolításában, szervezésében nyújtott különböző szolgáltatások 
alapján megkülönböztetünk 

– lebonyolító, 
– beruházásszervező, 
– független mérnök, 
– projektmenedzser, 
– projektirányító, 
– műszaki ellenőr, 
– helyszíni koordinátor 

mérnökszolgáltatót. 

Korábban egységesen lebonyolítóról beszéltünk; az elmúlt 20-25 évben terjedt el a 
lebonyolító mérnökszolgáltató kifejezés, illetve differenciálódott a lebonyolító munkaköre. 

A mérnökszolgáltatók az építkezés kezdetétől a befejezésig, vagy az építkezés egyes 
szakaszaiban, lépéseiben képviselik az építtető, és/vagy a beruházó, illetve a befektető 
érdekeit. A mérnökszolgáltató díjazás ellenében az építőipari szaktudását bocsátja az 
építtető, és/vagy a beruházó, illetve a befektető rendelkezésére. 

A lebonyolító az építtetőtől független, az adott feladatra szerződő szakember (illetve 
szakcég), aki (amely) az építési folyamaton belül a vállalatba adástól a haszná-
latbavételig látja el az építtető képviseletét. A lebonyolító többnyire részt vesz az építési 
folyamat előkészítésében, és közreműködhet a tervellenőrzésben is. Munkája során 
szakmai, építőipari szempontból vezeti, irányítja, levezeti, lebonyolítja az építési folyamat 
műszaki feladatait; az esetek többségében a „tisztán” műszaki kérdésekben egyedül 
dönt, hiszen éppen az a feladata, hogy az építtető álláspontját szakmai kérdésekben 
képviselje. A nemműszaki kérdésekben, illetve az építési folyamat pénzügyi részét érintő 
kérdésekben önálló döntést nem hoz, többnyire előkészíti a döntést. 
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A beruházásszervező az építési folyamat irányító lebonyolítójaként az egyes 
munkarészek elvégzéséhez más és más mérnökszolgáltatót, azaz lebonyolítót (úgy is 
mondhatnánk, hogy „beosztott lebonyolítót”) alkalmaz. Ha egy építési folyamatban több 
lebonyolító vesz részt, akkor az ő munkájukat „szervezi”, irányítja a beruházásszervező. 
Ugyanakkor a döntési illetékessége azonos a lebonyolítóéval, azaz műszaki kérdésekben 
egyedül hoz döntéseket, az ettől eltérő kérdések esetén a döntést előkészíti. 

A független mérnök a mérnök fogalmának másodlagos jelentése. Ő az építtetőtől 
független, az adott feladatra szerződő szakember (illetve szakcég), aki (amely) az építési 
folyamaton belül a vállalatba adástól a használatba vételig látja el az építtető 
képviseletét; munkáját a nemzetközi szakosított mérnökszervezet, a FIDIC általános 
előírásai alapján végzi. Az a lebonyolító, aki a FIDIC előírásai alapján dolgozik, kapja meg 
a független mérnök megnevezést. Ez a fogalom az elmúlt 10-20 évben honosodott meg 
hazánkban, a „lebonyolító” megnevezés pontosabban tükrözi vissza az építtetőt segítő 
szakember (szakcég) tevékenységét, mint a „független mérnök” kifejezés. 

A projektmenedzser feladatai magukba foglalják a lebonyolítói (tehát a „mérnöki”) 
feladatokat is, és azon túl az építmény létrehozásának pénzügyi-gazdasági feladatait is. 
Ennek megfelelően nem csak az építéssel kapcsolatos műszaki döntéseket kell 
meghoznia, hanem minden olyan döntést is, amely az építmény létrehozásának a 
pénzügyi-gazdasági sikerével kapcsolatos. Nemcsak az építési ütemterv szerint vezényli 
le az építkezést, hanem arra is odafigyel, hogy a befektetés egésze (gazdaságilag is) 
sikeres legyen. 

A projektirányító egy olyan projektmenedzser, aki az egyes munkarészek elvégzéséhez 
más és más mérnökszolgáltatót, azaz más és más független mérnököt, illetve más és 
más projektmenedzsert (úgy is mondhatnánk „beosztott független mérnököt”, illetve 
„beosztott projektmenedzsert”) alkalmaz. Ha egy építési folyamat irányításában több 
független mérnök és/vagy projektmenedzser vesz részt, akkor az ő munkájukat hangolja 
össze a projektirányító. A projektirányító felelőssége megegyezik a projektmenedzser 
felelősségével: mind a műszaki megvalósításért, mind pedig a pénzügyi sikerért felel. 

A műszaki ellenőr az a szakember, aki az építmény elkészülését, megvalósulását nyomon 
követi, és ellenőrzi, hogy az építmény terv szerinti geometriával, terv szerinti anyagokból 
és terv szerinti minőségben készüljön el. A kényes, a kritikus, valamint az eltakart építési 
munkákat „átveszi”, szükség szerint – elsősorban, ha nem biztosítható a terv szerinti 
méret, illetve minőség, továbbá ha a kivitelezés során már eltértek a tervtől – az 
építkezést leállítja. Szerepe elsősorban az építmény létrehozása szakaszban, illetve a 
műszaki átadás-átvétel során, végül a jótállás és szavatosság felmerülése esetén van. 
Célszerű lehet a műszaki ellenőr bevonása a hatósági eljárás előkészítésébe, a hatósági 
egyeztetésekbe, illetve a tender- és/vagy kiviteli terv elkészítésébe is. 

A műszaki ellenőri munkakört az a mérnök töltheti be, aki megszerezte a jogosultságot: 
a műszaki ellenőrzésre felkészítő felsőfokú tanfolyamot elvégzi, elkészíti az írásos 
tanulmányát, a vizsgát sikeresen leteszi, végül felvéteti magát a műszaki ellenőri 
névjegyzékbe (a névjegyzékben nyilvántartott kamarai tagként regisztráltatja magát). 

A műszaki ellenőri jogosultság mindig egy szakterületre vonatkozik (pl. magasépítés 
mélyépítés, épületgépészet, épületvillamosság stb.) és értelemszerűen, a műszaki ellenőr 
mindig az adott szakterületen végzett kivitelezési munkák körében láthatja el a műszaki 
ellenőri feladatokat. 

A helyszíni koordinátor a helyszíni munkák összehangolását végzi. Feladatai közé tartozik 
az építés helyszínén a különböző vállalkozók, alvállalkozók által végzendő munkák 
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összehangolása, szervezése, a helyszínen a munkakörülmények biztosítása. A helyszíni 
koordinátor az építési folyamatok egyes elemeinek a szervezését végzi. 

A tanácsadó (mérnökszolgáltató) az a szakember vagy szakcég, aki vagy amely – az 
építési folyamat szempontjából – az építtető és/vagy a beruházó, illetve a befektető 
érdekeit képviseli, a felmerülő különböző műszaki, gazdasági és egyéb kérdésekben 
szakmai tanáccsal látja el, tájékoztatja egy-egy probléma vagy döntés következményéről 
az építtetőt és/vagy a beruházót, illetve a befektetőt. Elvben végigkíséri a teljes építési 
folyamatot, és annak minden szakaszában, illetve lépésében részt vesz. 

A szakértő (mérnökszolgáltató) egy-egy kérdésben járatos szakember vagy szakcég. 
Feladata az építtető és/vagy a beruházó, illetve befektető érdekeinek a képviselete egy-
egy speciális kérdésben. Szűkebb értelemben az a szakember vagy szakcég, aki vagy 
amely a (részletes) megvalósíthatósági tanulmányt elkészíti. Az építési folyamatban 
résztvevők közül a tervező, a vállalkozó is foglalkoztathat szakértőt.  

A mérnökszolgáltatás jellegének a meghatározása. A mérnökszolgáltatókat a nyújtott 
szolgáltatás szerint alapvetően három csoportba sorolhatjuk. Az első, egyben legtöbb 
változatot nyújtó szolgáltatás a lebonyolítással kapcsolatos, a második a műszaki ellenőri 
feladatok ellátása, a harmadik a helyszíni koordinálás. A lebonyolítással kapcsolatos 
szolgáltatást ad a lebonyolító, a beruházásszervező, a független mérnök, a 
projektmenedzser és a projektirányító. Értelemszerűen a műszaki ellenőri feladatokat a 
műszaki ellenőr, a helyszíni koordinálást a helyszíni koordinátor látja el. 

A szolgáltatás jellege összefügg a vállalatba adás jellegével. A vállalatba adás jellege 
alapvetően kétféle lehet: az egyik, hogy az egyes építési szolgáltatásokat, szakági 
munkákat önálló vállalkozói szerződés keretében különböző vállalkozóknak adják 
vállalatba. A másik, hogy egy vállalkozónak adják vállalatba az egész építkezést, aki 
vagy maga rendelkezik az építési feladat elvégzéséhez szükséges különböző szak-
embergárdákkal, vagy megszervezi a különböző szakembergárdákat. Az építmény 
létrehozása részekre osztással vagy egészben kerül vállalatba adásra. Ennek megfelelően 
az építtetőnek kell megszerveznie az építés kivitelezését vagy „mindösszesen” 
ellenőriznie kell azt. Az első esetben lebonyolító jellegű mérnök-szolgáltatásra van 
szüksége, a második esetben műszaki ellenőrökre. 

Megjegyzések 

Állami, önkormányzati források felhasználása esetén jogszabály írja elő a (jogosultsággal 
rendelkező) műszaki ellenőr alkalmazását. Ettől eltérő esetekben alkalmazása célszerű 
lehet azért, mert az épületek alapvetően nem építőipari szakemberek részére készülnek, 
következésképpen az építtetők, a beruházók, a befektetők nem járatosak az építésben. 

Általában megfogalmazható, hogy az a tény, hogy az építtetők, a beruházók, a 
befektetők nem járatosak az építésben, önmagában szükségessé teheti, hogy egy épít-
mény létrehozása esetén ne csak műszaki ellenőr, hanem ennél összetettebb feladatot 
ellátó mérnökszolgáltató – lebonyolító, beruházásszervező, független mérnök, 
projektmenedzser, projektirányító – tevékenységét is igénybe vegyék. Ez esetben már 
sem a forrás eredete, sem a megvalósítandó építmény értéke nem játszik szerepet. 

Szakmai követelmény. A mérnökszolgáltatóktól szakmai követelményként általában 
felkészültséget és referenciát várnak el. Van néhány mérnökszolgáltatói feladat, amelyre 
vonatkozó követelményt jogszabály írja elő. Ezek a következők: műszaki ellenőr, lebo-
nyolító, szakértő (és tervező). 
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A mérnökszolgáltató alkalmazásának kezdete és vége. Általában a mérnökszolgáltatót az 
építési folyamatba a lehető leghamarabb célszerű bevonni, és a lehető legtovább 
alkalmazni. A mérnökszolgáltatót jellege egyúttal meghatározza, hogy mikortól van mód 
alkalmazni. Például a lebonyolítót már az építési folyamat programjának megalkotásától, 
bizonyos esetekben ezt megelőzően, az építmény meghatározása során célszerű 
alkalmazni. A műszaki ellenőrt a kivitelezés megkezdésétől célszerű foglalkoztatni. 
(Tervellenőri feladatba bevonható, de a két feladat két külön szakterület.) 
Hasonlóképpen, a mérnökszolgáltatás jellege meghatározza azt az időt is, ameddig 
célszerű alkalmazni. Így a fenti két példánál maradva, a lebonyolítót használatbavételig, 
a műszaki ellenőrt az átadás-átvételig célszerű alkalmazni. Megjegyezzük, hogy az 
üzemeltetés második lépésében (jótállás és szavatosság) célszerű lehet mindkét 
mérnökszolgáltató szolgáltatását igénybe venni. 
 
1.4.4. Tervezés 

Tervező: az a szakember vagy szakcég, aki vagy amely az építéshez szükséges 
különböző terveket elkészíti. Szerepe lehet az építmény meghatározásában, a meg-
valósíthatósági tanulmány elkészítésében is. A tervezési feladatokat ő látja el. Részt vesz 
a hatásági egyeztetéseken. A kivitelezés során tervezői művezetés keretében vesz részt 
az építmény létrehozásában. Szerepe lehet az építmény üzemeltetése során is, 
elsősorban a fenntartásban és a karbantartásban, a tatarozásban. A felújításhoz, 
erősítéshez, átépítéshez, valamint a bontáshoz szükséges terveket is ő készíti el. 

A tervező munkakört az a mérnök töltheti be, aki megszerezte a jogosultságot: 
rendelkezik a szakma gyakorlásához szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, 
valamint felvéteti magát a tervezői névjegyzékbe. 

A tervezői jogosultság mindig egy szakterületre vonatkozik (pl. építészet, tartószerkezet, 
geotechnika, épületgépészet, épületvillamosság stb.) és értelemszerűen a tervező mindig 
csak a tervezői jogosultságának a körében láthat el tervezői feladatokat. 

Tervellenőr: az a szakember vagy szakcég, aki, vagy amely – elsősorban – a kiviteli 
terveket tekinti át szakmai szempontból. Az ellenőrzés kiterjed a műszaki tartalomra, az 
ábrázolásra, a dokumentálásra, a megvalósítás mikéntjére, illetve a megvalósítás 
lehetőségére. 

A tervellenőrök szakma szerinti megoszlása gyakorlatilag megegyezik a tervezők szakma 
szerinti megoszlásával. 

A tervellenőri munkakört az a mérnök töltheti be, aki megszerezte a jogosultságot: 
rendelkezik a szakma gyakorlásához szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, 
valamint felvéteti magát a tervellenőri névjegyzékbe. 

A tervellenőri jogosultság mindig egy szakterületre vonatkozik (pl. építészet, tartó-
szerkezet, geotechnika, épületgépészet, épületvillamosság stb.) és értelemszerűen a 
tervellenőr mindig a tervellenőri jogosultságának a körében láthat el tervellenőri fel-
adatokat. 

Építési hatóság: az a hatóság, amely az építési engedélyt megadja. Az építési ható-
ságnak szerepe a hatósági és a használatbavételi eljárás során van. 

Szakhatóság: az a hatóság, amely az építési engedély megadásához szükséges 
szakhatósági állásfoglalásokat, kikötéseket, feltételeket megadja. Szerepe a hatósági és 
a használatbavételi eljárás során van. 
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A szakhatósághoz soroljuk az ÁNTSZ-t, a Tűzoltóságot, a Környezetvédelmi Felügyeletet, 
a különböző közüzemi szolgáltatót (víz, csatorna, villany, gáz), a kéménykezelő 
(égéstermék-elvezetők), valamint a gépesített szintáthidalók üzemben tartását felügyelő, 
hatósági jogkör gyakorlására kijelölt vállalatokat, intézményeket. 

A tervezők szakági megoszlása és feladata a tervezés előkészítésében 

Település- vagy várostervező. Építészmérnök és/vagy településmérnök végzettségű. 
Feladata: rendezési tervek, szabályozási tervek készítése. 

Geodéta. Geodéta végzettségű. Feladata: az építéssel érintett (föld)ingatlan alaprajzi és 
magassági méreteinek a felvétele, szintvonalas térkép (illetve helyszínrajz) készítése, 
telekmegosztási vagy -egyesítési tervek készítése. 

Geotechnikus. Építőmérnök végzettségű. Feladata: a talaj feltárása, geotechnikai 
szakvélemények készítése, a szomszédos épületek alapjainak a feltárása. 

Felmérési szakember. Építő- vagy építészmérnök végzettségű. Feladata: a meglévő 
épületek, illetve építmények felmérése. 

Statikus. Építő- vagy építészmérnök végzettségű. Feladata: a környező épületek 
állapotának a felmérése. 

A tervező szakági megoszlása és feladata a tervezésben 

Építésztervező. Építészmérnök végzettségű. Feladata: az épület(ek) telepítésének, 
funkcionális elrendezésének, anyagának és szerkezetének a megválasztása, a tér és a 
tömeg formálása, az azokra vonatkozó építészeti tervek elkészítése. 

Szerkezettervező (statikus tervező). Építő- vagy építészmérnök végzettségű. Feladata: 
alapozások, mélyépítési szerkezetek, tartószerkezetek méretezése, tervezése. 

Geodéta. Geodéta végzettségű. Feladata: geodézia felmérések végzése, az építészeti 
tervek alapján a kitűzési vázlatrajz, illetve terv készítése. 

Geotechnikus tervező. Építőmérnök végzettségű. Feladata: alapozási, munkagödör-
megtámasztási, munkagödör-víztelenítési, épület, illetve építmény körüli víztelenítési 
tervek készítése. 

Épületgépész tervező. Épületgépész végzettségű. Feladata: az épülethez közvetlenül 
kapcsolódó gépészeti rendszerek (víz, gáz, csatorna, tűzivíz, fűtés-hűtés-szellőzés) 
tervezése. 

Liftgépész tervező. Gépészmérnök végzettségű. Feladata: különböző emelőberendezések 
(lift, mozgólépcső, gépészettel segített akadálymentesítés stb.) tervezése. 

Erősáramú elektromos tervező. Erősáramú villamosmérnök végzettségű. Feladata: 
épületek, építmények energiaellátásának, világításának, érintésvédelmének és villám-
védelmének, valamint az építmények környezetében lévő terek és utak világításának a 
tervezése. 

Gyengeáramú elektromos tervező. Gyengeáramú villamosmérnök végzettségű. Feladata: 
épületeken belüli és azok közötti hírközlési, számítógépes, adatforgalmi hálózatoknak, 
tűzvédelmi, vagyonvédelmi, biztonsági és felügyelő rendszerek hálózatainak a tervezése. 

Belsőépítész tervező. Belsőépítész, építész végzettségű. Feladata: az épület belső 
tereinek képzése belsőépítészeti elemekkel, a bútorozás tervezése. 
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Technológiai tervező. Műszaki felsőfokú végzettségű. Feladata: az épületbe telepített 
funkcionális technológia tervezése. Az épületbe telepíthető technológiák: konyha-, 
könyvtár-, kórház-, sport-, uszodatechnológia. 

Környezetvédelmi tervező. Környezetvédelmi (szak)mérnök, különböző műszaki vagy 
természettudományos felsőfokú végzettségű. Feladata: az építmény megvalósítása során 
felmerülő, a környezet-, a zaj- és a rezgésvédelemmel összefüggő tervek készítése. 

Közműépítési tervező. Építőmérnök, épületgépész, erősáramú villamosmérnök 
végzettségű. Feladata: az épületek és építmények közmű- és energiaellátását biztosító 
rendszerek tervezése. 

Közlekedési tervező. Építőmérnök végzettségű. Feladata: az épületek és építmények 
körüli és közötti utak, térburkolatok, azok vízelvezetése, köz- és térvilágítása 
megvalósításának (az energiaellátás az erősáramú elektromos tervező feladata) a ter-
vezése. 

Műtárgytervező (műtárgytervezéssel kibővített statikus tervező). Építőmérnök 
végzettségű. Feladata: műtárgyak méretezése, tervezése. 

Környezet-, kert- és tájtervező. Kert- és tájtervező végzettségű. Feladata: az épületek és 
építmények körüli zöldfelületek rendezésével kapcsolatos feladatok, például park- és 
tóépítés, valamint utcabútorok, kisépítmények, szobrok és plasztikák elhelyezésének és 
környezetük kialakításának a tervezése. 

Szakmai követelmény: a tervezőktől szakmai követelményként tervezői, szükség esetén 
szakértői jogosultságot várnak el. Ezenkívül elvárják a felkészültséget, valamint 
referenciák meglétét. A jogosultság meglétét jogszabály írja elő. 

A tervező alkalmazásának kezdete és vége. A tervezők alapvetően a tervezés kezdetétől 
a befejezésig képviselik az építtető és/vagy beruházó, illetve befektető érdekeit. Nagyobb 
építmény esetén célszerű lehet az építési folyamat programjának a megalkotásába és a 
megépítendő építmény meghatározásának a lépéseibe is bevonni. 

A kivitelezés során a tervezők tervezői művezetés keretén belül segítik az építkezést. A 
tervezői művezetés a kivitelezés közbeni tervezői közreműködést jelenti. Ennek során a 
tervező a kivitelező számára „értelmezi” a tervet, magyarázatokkal látja el a tervben 
foglalt műszaki megoldásokat. Ehhez az építési naplóba tehet megjegyzéseket, vagy az 
építési naplóhoz mellékletekként csatolhat részletterveket, módosított tervlapokat, 
fedvényterveket. 
 
1.4.5. Kivitelezés 

Megbízó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely lebonyolítói, tervezési, 
szakértési mérnökszolgáltatói, illetve építési-szerelési munkára megbízást ad. Szerepe a 
megbízás idejére vonatkozik. 

Kivitelező: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely díjazás ellenében építési-
szerelési munkákat elvégzi – kivitelezi –, rendszerint egy vállalkozás vagy egy megbízás 
keretén belül. 

Építési vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely díjazás ellenében 
az építési-szerelési munkákat elvégzi. Szerepe elsősorban az építmény létrehozásának a 
szakaszában, illetve a műszaki átadás-átvétel során, végül jótállás, illetve szavatosság 
felmerülése esetén van. 
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Fővállalkozó: az az építési vállalkozó, aki az építés-szerelési munkák egészének 
elvégzésére vállalkozik úgy, hogy a teljesítés mellett az építési folyamat lebonyolításának 
eredményességéért is felelősséget vállal. Amennyiben a fővállalkozó alvállalkozót 
alkalmaz, illetve generálvállalkozóként is tevékenykedik, akkor az alvállalkozók 
teljesítéséért, illetve eredményességéért is felelősséget vállal. 

Generálvállalkozó: az az építési vállalkozó, aki rendelkezik az építés-szerelési munkák 
elvégzésére szerződtetett építési vállalkozók munkájának összehangolásához szükséges 
hatáskörrel és felelősséggel, azok számára az építés-kivitelezés lebonyolításához 
szükséges feltételeket biztosítja. A generálvállalkozó nem csak a saját, hanem az általa 
összehangolt vállalkozók munkájának teljesítésért is felelősséget vállal. 

Alvállalkozó: az az építési vállalkozó, aki az építés-szerelési munkák egy részét végzi el. 
Felelőssége csak az általa végzett munkákra terjed ki. 

Subalvállalkozó: az alvállalkozó alvállalkozóját subalvállalkozónak nevezzük. 

Felelős műszaki vezető: az a szakember, aki az építmény építését-szerelését (azaz az 
építmény létrehozását, megvalósítását) felelősséggel irányítja. Rendszerint maga az 
építési vállalkozó, vagy annak az alkalmazásában álló szakember. Szerepe elsősorban az 
építmény létrehozásának a szakaszában, illetve a műszaki átadás-átvétel során, végül 
jótállás, illetve szavatosság felmerülése esetén van. 

A felelős műszaki vezetői munkakört az a mérnök töltheti be, aki megszerezte a jo-
gosultságot: rendelkezik a szakma gyakorlásához szükséges végzettséggel és gyakorlati 
idővel, valamint felvéteti magát a felelős műszaki vezető névjegyzékbe. 

A felelős műszaki vezetői jogosultság építményfajtára (magas- és mélyépítés) vo-
natkozik. 

Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely (építő)anyagot, félkész és 
készterméket, előre gyártott termékeket előállítja. Szerepe az építés során van. 

Beszállító: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az (építő)anyagot, félkész 
és készterméket, előre gyártott termékeket a gyártó vagy a kereskedő telepéről az építés 
helyszínére szállítja. Szerepe az építés során van. 

Karbantartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy építmény, vagy 
gépek és berendezések mindennapi használatához szükséges kisebb-nagyobb 
javításokat, cseréket elvégzi. 

Munkavezető: egy-egy munkafolyamatot irányító szakember. 

Munkahelyi mérnök: egy építésvezetőségen, főépítés-vezetőségen belül, a szervezeti 
struktúrától függetlenül dolgozó mérnök; feladata a munkahelyen felmerülő mérnöki 
kérdések megoldása. Rendszerint műszaki kérdésekkel foglakozik, és szervezési és/vagy 
irányítási kérdésekkel nem. 

Műszakvezető: egy-egy műszak alatti munkafolyamato(ka)t irányító szakember. 
Többnyire több műszakos munkavégzés, vagy több szakág egyidejű munkavégzése során 
van szerepe. 

Építésvezető: egy kisebb építmény (pl. társasház), vagy egy nagyobb építmény jól 
körülhatárolható részének (lakópark egy épületének, több lépcsőházas épületből egy 
lépcsőháznyi épületrésznek, többszintes épület egy szintjének) az építését irányító 
szakember. Amennyiben a munkavégzést műszakvezetők irányítják, akkor az ő mun-
kájukat is összehangolja. 
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Főépítésvezető: több építésvezető munkáját összefogó, irányító szakember. 

Ágazatvezető: amennyiben egy vállalkozás több ágazatban tevékenykedik (pl. út, vasút, 
épület), akkor az egyes ágazatok munkáját irányító szakembert ágazatvezetőnek 
nevezik. 

Projektvezető: ha egy építési folyamatban több ágazatbeli (pl. út, vasút, épület) 
építmény, létesítményt kell megvalósítani (pl. városnegyed rehabilitációja vagy 
kialakítása, ipari övezet létrehozása), akkor azt szokás projektnek nevezni. A projekt 
megvalósítását irányító, azaz az egyes ágazatok munkáját összefogó és összehangoló 
szakembert nevezzük projektvezetőnek. 
 
1.4.6. A mérnökszolgáltatók, a tervezők és a kivitelezők szakági megoszlása 

Az alábbi felsorolásban megadjuk a szakági megoszlásokat. Egyúttal megadjuk, hogy az 
adott szakágon belül mérnökszolgáltatóként, tervezőként, illetve a kivitelezésben 
szakmai vezetőként milyen végzettségű szakember végezheti az adott szakági munkát. 

Magasépítő. Építészmérnök végzettségű. Területe: épületek szakipari munkái. 

Magasépítő. Építőmérnök végzettségű. Területe: épületek szerkezetei és szakipari 
munkái. 

Mélyépítő. Építőmérnök végzettségű. Területe: alapozások, mélyépítési szerkezetek, 
tartószerkezetek; műtárgyak. 

Épületgépész. Épületgépész végzettségű. Területe: az épülethez közvetlenül kapcsolódó 
gépészeti rendszerek (víz, gáz, csatorna, tűzivíz, fűtés-hűtés-szellőzés). 

Liftgépész. Gépészmérnök végzettségű. Területe: különböző emelőberendezések (lift, 
mozgólépcső, gépészettel segített akadálymentesítés stb.). 

Erősáramú elektromérnök. Erősáramú villamosmérnök végzettségű. Területe: épületek, 
építmények energiaellátása, világítása, érintésvédelme és villámvédelme, valamint az 
építmények környezetében lévő terek és utak világítása. 

Gyengeáramú elektromérnök. Gyengeáramú villamosmérnök végzettségű. Területe: 
épületeken belüli és azok közötti hírközlési, számítógépes, adatforgalmi hálózatok, 
tűzvédelmi, vagyonvédelmi, biztonsági és felügyelő rendszerek hálózatai. 

Belsőépítész. Belsőépítész, építész végzettségű. Területe: az épület belső tereinek 
képzése belsőépítészeti elemekkel, bútorozás. 

Technológus szakember. Műszaki felsőfokú végzettségű. Területe: az épületbe telepített 
funkcionális technológia. 

Konyhatechnológus szakember. Műszaki felsőfokú végzettségű. Területe: az épületbe 
telepített vendéglátóipari egység technológiája. 

Környezetvédelmi szakember. Környezetvédelmi (szak)mérnök, különböző műszaki vagy 
természettudományos felsőfokú végzettségű. Területe: a környezeti állapotok rögzítése, 
a szennyeződések eltávolítása. 

Közműépítési szakember. Építőmérnök, épületgépész, erősáramú villamosmérnök 
végzettségű. Területe: az épületek és építmények közmű- és energiaellátását biztosító 
rendszerek megvalósításának az előkészítése; műszaki ellenőrzés. 
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Útépítési szakember. Építőmérnök végzettségű. Területe: az épületek és építmények 
körüli és közötti utak, térburkolatok, azok vízelvezetése, köz- és térvilágítása (az 
energiaellátás az erősáramú elektromérnök feladata). 

Környezetalakítási szakember. Kert- és tájtervező végzettségű. Területe: az épületek és 
építmények körüli és közötti park- és tóépítési feladatok, utcabútorok, kisépítmények, 
szobrok és plasztikák tervezése. 
 
1.5. Az építési folyamatok csoportosítása 

Az építési folyamatokat az építést véghezvivő, a pénzügyi háttér és az építés különböző 
műszaki paraméterei szerint csoportosíthatjuk. Az alább felsorolt csoportosítások az 
építési folyamatok főbb jellemzőit emelik ki. 

Az építtető személye szerint az építtető lehet 

– az állam: költségvetési intézmény, közérdekű vagy közhasznú állami tulajdonú 
szervezet, állami tulajdonú nonprofit szervezet, 

– valamely önkormányzat vagy tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 
– valamely jogi személy: gazdálkodó vagy nonprofit szervezet, 
– természetes személy (azaz magánember). 

A megvalósítás forrása szerint a forrás lehet 

– kizárólag nemzetközi, 
– kizárólag állami, 
– kizárólag önkormányzati, 
– kizárólag magán, illetve 
– vegyes. 

A vegyes források a következő csoportosításokkal jellemezhetők: 

– nemzetközi és állami, 
– nemzetközi, állami és önkormányzati, 
– állami és magán, illetve 
– önkormányzati és magán. 

Az építés helyszíne szempontjából az országhatár és a település határa szerint a helyszín 
lehet egyrészt 

– külföld, 
– országhatáron átnyúló, 
– országhatáron belüli, 

másrészt 

– településen kívüli és településen belüli (kül- és belterületi), 

harmadrészt a települések jogállása szerint 

– községi, 
– városi, 
– megyei jogú városi, 
– fővárosi. 

Az építés kiterjedhet többféle helyszínre is. 

Az építés kiindulási körülménye szerint vagy meglévő, vagy új építményre vonatkozhat. 
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Az építés műszaki jellege szerint lehet 

– bontás, 
– bővítés, 
– átalakítás, 
– erősítés, 
– rekonstrukció, 
– rehabilitáció, 
– revitalizáció, 
– felújítás (korszerűsítés), 
– fenntartás, 
– új építés. 

Az építés területi kiterjedése szerint lehet 

– „pontszerű”, például egy telken épülő épület, esetleg egymáshoz kapcsolódó telkek 
csoportján épülő épületegyüttes, 

– „vonalszerű”, például nyomvonalas építés, elsősorban közmű- vagy út- és 
vasútépítés, 

– „hálózati”, például hálózatban funkcionáló közmű (elektromos, gáz hálózati 
rendszere), vagy gazdálkodó szervezet egységeinek építése. 

A „vonalszerű” elemek végül is hálózatot alkotnak, és a területi kiterjedést az dönti el, 
hogy az adott építés csak egy-egy nyomvonalra, vagy az egész hálózatra vonatkozik. 

Az építés ága szerint lehet: magas- és mélyépítés. 

A magasépítés az építészet azon ága, amely épületek, például lakóépületek, irodák, 
kórházak, gyárak stb. építésével foglalkozik. 

A mélyépítés az építés azon ága, amely infrastruktúrák, az infrastruktúrához tartozó, 
illetve az attól független műtárgyak, közművek, valamint vízépítési és vízszabályozási 
műtárgyak építésével foglalkozik. Az infrastruktúrához tartoznak az utak, a vasutak, azon 
belül a városi vasutak, a metró. A műtárgyak lehetnek pl. támfalak, hidak és alagutak, 
víztárolók, víz- és adótornyok. A közművekhez víz-, csatorna-, gáz- és különböző 
elektromos hálózatok tartoznak. 

Az építési munka szakmai csoportosítása a következő: 

– bontási munkák, 
– tereprendezési munkák, 
– alapozási, alépítményi munkák, 
– szerkezetépítési munkák, 
– építőmesteri munkák, 
– szakipari munkák, 
– épületgépészeti munkák, 
– épületvillamossági munkák, 
– közmű- és energiaellátási munkák, 
– út- és térburkolat-építési munkák, környezetrendezési és zöldfelületi munkák, 
– technológiai szerelőmunkák, 
– ideiglenes közműellátási és létesítményi munkák. 

Az egyes szakmai csoportokat szokás tovább bontani. 
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1.6. Az építési folyamatok szervezési és irányítási módjai 

1.6.1. Bevezetés 

Szervezésen valamely rendszeres tevékenységnek, folyamatnak az előkészített, 
irányított, tervezett (tehát szervezett) formában való kezdeményezésének, kiter-
velésének, létrehozásának, ésszerű lebonyolításának, irányításának és a benne szereplők 
által elvégzett munka számonkérésének az összességét értjük. 

Az építésszervezésben megkülönböztetünk belső és külső szervezést. Egy kivitelező saját 
vállalata (vállalkozása) által elvégzett munkáinak a megszervezését belső vagy 
munkaszervezésnek tekintjük. Két vagy több vállalkozás (mind alá-fölé rendelt, mind 
egyenrangú vállalkozók) munkáinak az összehangolását külső szervezésnek vagy 
építésszervezésnek tekintjük. 

Egy hierarchikusan szervezett folyamatban irányításnak azt a módszert tekintjük, amikor 
a hierarchiában felül álló egyén/cég meghatározza a hierarchikusan alatta álló egyén/cég 
tevékenységét. 

Az irányítás feltételezi egy hierarchikus szervezet létét, abban az egymás alá- és 
fölérendelt, esetenként mellérendelt viszonyok meglétét. Az irányítás egy irányítást 
végző és az általa irányított közötti kapcsolatra egyszerűsíthető, ebben a kapcsolatban az 
irányítást végző határozza meg, hogy az irányított milyen cselekvést (munkafolyamatot) 
végezzen el. 

Az építési folyamatok megszervezésére, illetve irányítására az építtetőnek több le-
hetősége van. Egyrészt választhat, hogy az építési folyamat melyik pontján vesz igénybe 
lebonyolítói mérnökszolgáltatót, tervezőt, valamint építési vállalkozót, másrészt 
választhat, hogy az építési vállalkozóval közvetlenül, vagy mérnökszolgáltatón keresztül 
tartja a kapcsolatot, sőt, az építési folyamat egészét is átruházhatja egy „szolgáltatóra” 
(akit többnyire befektetőnek nevezünk, és nem szolgáltatónak). Az egyes lehetőségek 
más és más szervezési, illetve irányítási módhoz vezetnek. A hangsúly többnyire a 
felelősségen és a döntési pozíción van. Ezeket szem előtt tartva tekintjük át a 
leggyakrabban előforduló szervezési és irányítási módokat. 
 
1.6.2. Struktúrák a szervezésben és az irányításban 

A szervezeti felépítés struktúrája. Az építési folyamatok szervezése és irányítása 
különböző struktúrákban végezhető el. Ezek a következők: 

– hierarchikus, 
– szakmai, 
– projekt jellegű, vagy 
– vegyes. 

Az építési folyamatok hierarchikus szervezését az jellemzi, hogy a szervezetben dolgozó 
szakemberek alá- és fölérendeltségi viszonyban vannak. Az irányítás felülről lefelé, az 
alá- és fölérendeltségi viszony szerint történik. Ezt tekintjük hagyományos vagy 
klasszikus szervezeti modellnek. 

Az építési folyamatok szakmai szervezése egyidejűleg alá- és fölé-, valamint mel-
lérendeltségi viszonyt tételez föl. Az irányítást végző szervezetet alapvetően szakmai 
bontásban állítják föl, és a vezetés szakmai alapon történik. 

Az építési folyamatok projekt jellegű szervezése a szakmai szervezéshez hasonlóan 
egyidejűleg alá- és fölé-, valamint mellérendeltségi viszonyt tételez föl, ugyanakkor a 
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szervezetet egy-egy építmény építési folyamatainak megszervezésére állítják föl. Az 
irányítást végző szervezet felépítése az építési folyamat szervezési (lebonyolítási) 
struktúráját (pl. munkaterületek, építmények, befektetési egységek) követi, a vezetés a 
lebonyolítás szempontjai alapján történik. 

A vegyes szervezési struktúra a szakmai és a projekt jellegű szervezés „összekapcsolása” 
révén jön létre. Szokás mátrixszervezésnek is nevezni. 

A szervezeti struktúra kialakításának a lehetőségei. A szervezeti struktúrán azt értjük, 
hogy az építtető és/vagy beruházó, illetve befektető közvetlenül vagy valamely 
mérnökszolgáltatón, illetve vállalkozón keresztül szervezi meg és irányítja az építési 
folyamat egyes elemeit. Azt tekintjük szervezeti struktúrának, hogy milyen 
szakember(ek), illetve szakcég(ek) találhatók a szervezetben az építtető és/vagy 
beruházó, illetve befektető és az építési folyamatot elvégző munkabrigádok között. 

Emlékeztetőül az öt szakasz, két csoportra bontva az első szakaszt:  

– az építmény létrehozásának előkészítése, 
o a megvalósítandó építmény meghatározása, 
o az építési folyamat programjának a megalkotását, 

– az építmény tervezése, 
– az építmény létrehozása, 
– az építmény beüzemelése, 
– az építmény üzemeltetése. 

A fizikailag elvégzendő feladatok végrehajtói közé a tervezőt, a különböző építő-, 
szerelőbrigádokat, szállítókat és fuvarozókat soroljuk. 

A munkafolyamatok szervezését a tervezés esetén többnyire az építésztervező, vagy 
valamely szakági vezető tervező, az építés-kivitelezés esetén az építési vállalkozó 
végezheti el. Az építési folyamatok több lépésének, illetve több szakaszának a 
szervezését elvégezheti az építtető, az erre szakosodott vállalkozó, vagy valamely, a 
lebonyolításra, az ügyvitelre (menedzsmentre) szakosodott mérnökszolgáltató. 

A fentieket figyelembe véve a szervezeti struktúra kialakításának főbb lehetőségei a 
következők: 

– a szervezést egyedül az építtető végzi, azaz minden fizikailag elvégzendő feladat 
végrehajtóival (a tervezővel, a különböző építő-, szerelőbrigádokkal, szállítókkal és 
fuvarozókkal) az építtető tartja kapcsolatot, 

– az építési folyamatok lebonyolítására az építtető az építési folyamatok egyes sza-
kaszaira egy-egy szervezeti egység (tanácsadó, tervező, építés-kivitelező cég) 
munkáját veszi igénybe, és az egyes szervezeti egységekkel a kapcsolatot az 
építtető tartja, 

– az építési folyamatok lebonyolítására az építtető az építési folyamatok egyes 
szakaszaira (tanácsadás, tervezés, építés-kivitelezés) egy vállalkozó egység 
munkáját veszi igénybe, és a vállalkozó az, aki az egyes szervezeti egységekkel a 
kapcsolatot tartja; az építtető a vállalkozóval van kapcsolatban, 

– az építési folyamatok lebonyolítására az építtető az építési folyamatok egyes 
szakaszaira egy-egy mérnökszolgáltató szervezőmunkáját veszi igénybe, a mér-
nökszolgáltatók maguk szervezik meg az alájuk beosztott szervezeti egységek 
(tanácsadó, tervező, építés-kivitelező cég) munkáját; az építtető a mérnökszol-
gáltatókkal van kapcsolatban, 
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– az építési folyamatok lebonyolítására az építtető az építési folyamatok összességére 
egy mérnökszolgáltató szervezőmunkáját veszi igénybe, aki maga szervezi meg az 
építési folyamatok egyes szakaszaira egy-egy mérnökszolgáltató munkáját; akik 
már maguk szervezik meg az alájuk beosztott szervezeti egységek (tanácsadó, 
tervező, építés-kivitelező cég) munkáját; az építtető csak a mérnökszolgáltatóval 
van kapcsolatban. 

A fenti csoportosítást tovább lehet bontani annak függvényében, hogy  
– az építés folyamata melyik szakaszának a szervezését tartja meg az építtető: 

rendszerint az előkészítést és tervezést, az előkészítést vagy az előkészítés első 
felét, azaz a megvalósítandó építmény meghatározását, 

– az építtető milyen vállalkozói jogokat és kötelességeket ad át a kivitelezőnek: 
rendszerint fővállalkozói, generálvállalkozói vagy fő- és generálvállalkozói, 

– az építtető milyen mérnökszolgáltatót alkalmaz: rendszerint lebonyolító, 
beruházásszervező, független mérnök, projektmenedzser, projektirányító. 

Megjegyzések 

Elviekben a (fő- és generál)vállalkozókat és a mérnökszolgáltatókat az építési folyamat 
különböző szakaszaira, azon belül a különböző lépésekre az építtető „szabadon” 
választhat – így elviekben igen nagyszámú szervezeti struktúrát lehetne felállítani –, de a 
(fő- és generál)vállalkozók és a mérnökszolgáltatók alkalmazásának éppen az célja, az 
építési folyamat minél több lépését, illetve szakaszát tartsa kézben egy-egy szervezeti 
egység. Ennek megfelelően a ténylegesen használatos szervezeti struktúrák száma nem 
haladja meg a tucatot. 

A szervezeti struktúra összetettségének a növekedésével az építtető egyre messzebb 
kerül a fizikai feladatokat elvégző szakemberektől: amíg egyedül ő szervezi, addig maga 
is irányítja őket, ha más vállalkozó és/vagy mérnökszolgáltató is szerepet kap a 
szervezési struktúrában, akkor az építtető egyre inkább csak a vállalkozókkal és/vagy 
mérnökszolgáltatókkal áll kapcsolatban. Formálisan úgy tűnik, hogy nincs módja a 
ténylegesen elvégzésre kerülő munkák irányítására. Itt két szempontot kell szem előtt 
tartani. Az egyik, hogy általában a megvalósítandó építmény méreteinek, értékének a 
növekedésével válik szükségessé az egyre összetettebb szervezeti struktúra kialakítása 
és alkalmazása. A másik, hogy a szervezés módjában, az ellenőrzésen, illetve a teljesítés 
premizálásán keresztül az építtetőnek lehetősége van a tényleges építési folyamatokba 
beleszólnia. 

Az építtető a szervezeti struktúra növekvő összetettsége esetén vagy háttérbe kerül – a 
beruházó, illetve a befektető lesz az, aki az építési folyamatok szervezési csúcsára kerül 
–, vagy egyszerre látja el az építtetői és a finanszírozói feladatokat is. 
 
1.6.3. Az építési folyamatok szervezési módjai 

Bevezetés. Az építési folyamat szervezési módjait a szervezést végző személy és/vagy 
szervezet alapján különíthetjük el. Ez alapján a következő építésszervezési típusokat 
különböztetjük meg: 

– Megbízási szervezés; 
– Menedzsment- és fővállalkozói szervezés; 
– Lebonyolítói szervezés; 
– Befektetői szervezés. 
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Az építésszervezés egyes módjait a következő szempontok szerint jellemezzük: ki 
szervezi az építkezést, ki képviseli az építtető és/vagy beruházó, illetve a befektető 
érdekeit, milyen döntési lehetősége van az építtetőnek és/vagy beruházónak, illetve a 
befektetőnek és a szervezést végző személynek/cégnek. Ezenkívül néhány kiegészítő 
megjegyzést teszünk, illetve az építtető viszonyát adjuk meg a szervezéshez. 

Megbízási szervezés. Ez tekinthető az általánosan elterjedt szervezési módnak. A teljes 
építési folyamat lebonyolítását az építtető végzi, minden egyes szereplővel ő köt önálló – 
megbízási – szerződést. Az építtető látja el a finanszírozás feladatait is, legfeljebb 
pénzügyi hitelt vesz igénybe. 

A megvalósítandó építmény „meghatározását” az építtető gyakorlatilag egyedül végzi, 
ehhez legfeljebb tanácsadót vesz igénybe, esetleg a megvalósíthatósági vizsgálatot 
független szakemberek vizsgálják felül. Az építési folyamat programjának a megalkotása 
előtt, első lépésként mérnökszolgáltatót választ, ám annak feladata nem az építési 
folyamat programjának a megalkotása, hanem a tanácsadás és a szakmai ellenőrzés. A 
programalkotás második lépéseként tervezőt választ. Az előkészítő tervezést és az építési 
folyamat programjának a véglegesítését a mérnökszolgáltató és a tervező végzi el. A 
tervezési fázist a tervező végzi a mérnökszolgáltató „felügyelete mellett”. Végül az 
építmény létrehozásához kivitelezőt választ, ez lehet fővállalkozó, de lehet szakágankénti 
építési vállalkozók „együttese”. A kivitelezés feletti felügyeletet elsősorban a 
mérnökszolgáltató látja el. A kivitelezés alatt műszaki kérdésekben a szakmai segítséget 
a tervezők adják tervezői művezetés keretén belül. A kivitelezésre vonatkozó 
fővállalkozói rendszerben elsősorban műszaki ellenőrök alkalmazása szükséges, a 
szakmánkénti építési vállalkozók bevonása mellett helyszíni koordinátor(ok) alkalmazása 
válik szükségessé (a műszaki ellenőrökön kívül). 

Ebben a szervezési módban, elvben, a projektmenedzser (mint alkalmazott 
mérnökszolgáltató) csak szakmai felelősséget visel, és nem visel anyagi felelősséget. 
Ugyanakkor a projektmenedzser megbízási szerződése kibővíthető olyan elemekkel, 
amely alapján a projektmenedzsert mennyiségi és/vagy minőségi „túlteljesítés” esetén 
premizálja. Hasonlóan ehhez, a fővállalkozó, illetve minden egyes építési vállalkozó 
megbízása tartalmazhat mennyiségi és/vagy minőségi „túlteljesítés” esetére vonatkozó 
premizálási feltételt.  

Ebben a szervezési módban az építtetőnek végig kezében van a döntés lehetősége, 
gyakorlatilag minden résztvevővel közvetlen jogi és szakmai kapcsolatban áll. Az egyes 
résztvevők díját külön-külön fizeti meg, és ezek összegeként fedezi az építmény létre-
hozásának a teljes költségét. 

Menedzsment-, illetve fővállalkozói szervezés. Az építtető ebben a szervezési módban is 
maga szervezi a megvalósítandó építmény meghatározását, majd mérnökszolgáltató 
bevonásával szervezteti meg az építési folyamat programjának a megalkotását, valamint 
tervezteti meg az építményt. Az építmény létrehozásához fővállalkozási jelleggel, azaz 
vállalkozási felelősséggel terhelt szerződést köt vagy egy projektmenedzserrel, vagy egy 
fő-, illetve generálvállalkozóval. A projektmenedzserrel kötött szerződést szokás 
menedzsmentszerződésnek nevezni, a szervezést is menedzsment jelzővel illetjük. A fő-, 
illetve generálvállalkozóval kötött szerződés, illetve szervezés a fő-, illetve 
generálszerződés, illetve „generálszervezés”. 

A menedzsment- és fővállalkozói szervezés esetén az építmény létrehozásának költségét, 
rendszerint az építmény beüzemelése költségével együtt a projektmenedzser vagy a fő-, 
illetve generálvállalkozó adja az építmény létrehozásába. 
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Az építtetőnek a menedzsmentszervezés esetén nincsenek közbenső döntési lehetőségei, 
hiszen a tényleges építést végző gazdasági szereplővel nincsen közvetlen jogviszonyban; 
ezzel ellentétben fővállalkozói szervezés esetén egyrészt vannak közvetlen döntési 
lehetőségei a közvetlen jogviszony fennállása okán, másrészt a fővállalkozótól 
függetlenül alkalmazott műszaki ellenőrökön keresztül a terv szerinti munkavégzés és 
annak minősége ellenőrzését is kezében tart(hat)ja. 

Végül ebben a szervezési módban az építtető a menedzsment-, illetve a fővállalkozói díj 
megfizetésével megveszi, megvásárolja a létesítményt. 

Lebonyolítói szervezés. Az építtető maga szervezi a megvalósítandó építmény meg-
határozását, majd lebonyolító – ez lehet mérnökszolgáltató, de lehet építési 
(fő)vállalkozó is – bevonásával szervezteti meg az építési folyamat programjának a 
megalkotását, az építmény tervezése, az építmény létrehozása, az építmény be-
üzemelése, az építmény üzemeltetése folyamatot. 

A lebonyolítói szervezés esetén gyakorlatilag az építési folyamatok teljes költségét – 
hiszen csak a megvalósítandó építmény meghatározása történt meg – a lebonyolító adja 
az építmény létrehozásába. 

Az építtetőnek a lebonyolítói szervezés esetén nincsenek érdemi döntési lehetőségei, 
hiszen az építési folyamat egészét teljeskörűen vállalkozásba adta. Ugyanakkor a 
megvalósítandó építményt ő határozta meg. Ebben a szervezési módban esetleg egy 
mérnökszolgáltatót – többnyire műszaki ellenőri hatáskörrel – alkalmazhat, aki a 
lebonyolítást ellenőrzi lépésről lépésre. 

Végül ebben a szervezési módban az építtető a lebonyolítói díj megfizetésével megveszi, 
megvásárolja az építési folyamat programjának a megalkotását, az építmény tervezését 
és magát a létesítményt. 

Befektetői szervezés. A befektetői szervezésben a befektető az, aki az építmény 
létrehozásának az előkészítése (ezen belül a megvalósítandó építmény meghatározása és 
az építési folyamat programjának a megalkotása), az építmény tervezése, az építmény 
létrehozása, az építmény beüzemelése, az építmény üzemeltetése folyamatot 
megszervezi, levezényli. Ha a befektető pénzügyi szakember (esetleg csak 
tőketulajdonos, szakma nélkül), akkor a befektető az, aki az építési folyamatok 
megszervezéséhez mérnökszolgáltatót, tervezőt és építési vállalkozót keres, illetve 
alkalmaz. Amennyiben a befektető építési vállalkozó, úgy elsődlegesen csak mérnök-
szolgáltatót és tervezőt keres, illetve alkalmaz. 

A létrehozott építmény a „majdani” építtetőjének, illetve az üzemeltetőjének szem-
pontjából a szervezés kvázi befektetői: az építtető, illetve üzemeltető a „piacon” néz 
körül, hogy az elképzelésének megfelelő építményt megvegye. Ugyanakkor a „majdani” 
építtető, illetve üzemeltető szempontjából a „befektetés” az építmény üzemeltetésével 
kezdődik és fejeződik be. 

Végezetül megjegyezzük, hogy egy új építmény létrehozásának gondolatát, illetve 
realitását az határozza meg, hogy a „piacon” kapható építmények és azok árai milyen jól 
közelítik meg egy potenciális építtető, illetve üzemeltető elképzeléseit. 
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1.6.4. Az építési folyamatok irányítási módjai 

Bevezetés. Az építési folyamat irányítási módjait az irányítást végző személy és/vagy 
szervezet alapján különíthetjük el. Ez alapján a következő építésirányítási típusokat 
különböztetjük meg: 

– Kézi vezérlés; 
– Lebonyolítói irányítás; 
– Fő- vagy generálvállalkozói irányítás; 
– Független mérnök felügyelete; 
– Projekt irányítás; 
– Menedzser irányítás. 

Az építési folyamat irányítási módjait a következő szempontok szerint jellemezzük: ki 
irányítja az építkezést, ki képviseli az építtető érdekeit, ki vállalja a felelősséget az 
építési területen történő eseményékért és folyamatokért. A továbbiakban az egyes 
irányítási típusokat a fenti szempontok szerint jellemezzük, megadjuk az irányítás elemét 
és az építtető viszonyát a szervezés irányításához. 

Kézi vezérlés. Az építés szervezését és egyúttal az építési folyamatok vezetését maga az 
építtető végzi. Az építtető képviselője szintén maga az építtető. Az építési területért a 
felelősséget a vállalkozó viseli. 

Ez az építésirányítási forma kisebb építési feladatokra jellemző, amelyet az építés-
irányításban járatlan építtető is többé-kevésbe képes átlátni. Többnyire hiányzik a ter-
vező és a mérnökszolgáltató, vagy ha részt is vesznek a folyamatban, akkor a kiválasz-
tásuk, irányításuk közvetlenül az építtető feladatai közé tartozik. 

Az építés folyamatának és ezzel együtt az irányítás soron következő lépéséit a már 
megtörtént lépések után jelölik ki, többnyire a történtek következményeit mérlegelve. Az 
irányítás követő jellegű. 

Lebonyolítói irányítás. Az építési folyamatok irányítását a lebonyolító végzi. A lebonyolító 
egyúttal az építtető képviselője. Az építési területért a felelősséget a vállalkozó viseli. 

Ez az építésirányítási forma többnyire az adminisztratív követelmények maradéktalan 
betartására korlátozódik, ezzel alapvetően műszaki ellenőri feladatokat látnak el. 

Az adminisztratív követelmények maradéktalan betartásával ez az építésirányítási típus is 
inkább alapvetően követő jellegű irányítást tesz lehetővé. Egyes esetekben – a minőség, 
a mennyiség és a terv szerinti munkavégzés megkövetelésével, a munka leállításának a 
lehetősége okán – kisebb mértékben befolyásolja a munkavégzés menetét. 

Fő- vagy generálvállalkozói irányítás. Az építés (kivitelezés) irányítását a fő-, illetve a 
generálvállalkozó végzi. Az építtető képviselője a mérnökszolgáltató. Az építési területért 
a felelősséget a fő-, illetve generálvállalkozó vezetője, vagy ezzel a feladattal megbízott 
képviselője vállalja magára. Megjegyezzük, hogy a teljes építési folyamat vezetését az 
építtető végzi, segítségére rendszerint egy mérnökszolgáltató van. 

Ez az építésirányítási forma a klasszikus építésirányítás, amely többnyire az építési 
vállalkozáson belüli irányítási elemekre korlátozódik. Az építtető közvetlenül egy mér-
nökszolgáltatón keresztül képes az irányításba beleszólni. 

A fő-, illetve a generálvállalkozó szempontjából ez az irányítás megelőző, aktív. Ha a fő-, 
illetve a generálvállalkozó az alvállalkozókra „hárítja” a feladatot, és csak követel, de 
nem teljesíti a szerződésben vállalt feladatait (olyan hatásköre és felelőssége van, hogy 
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az alvállalkozók munkáját össze kell hangolja, az építés (kivitelezés) lebonyolításához a 
szükséges feltételeket biztosítania kell), akkor a kivitelezés szervezéséről nem lehet 
beszélni. Az építtető szempontjából ez az irányítás követő, hiszen a mérnökszolgáltatón 
keresztül elsősorban a fő-, illetve generálvállalkozó tevékenységet ellenőrzi, és nem 
irányítja. Az ellenőrzés többnyire a műszaki ellenőrzésre szorítkozik. 

Független mérnök felügyelete. Az építésirányítást ebben a formájában is a fő-, illetve a 
generálvállalkozó végzi. Az építtető képviselője a független mérnök. Az építési területért 
a felelősséget a fő-, illetve generálvállalkozó vezetője, vagy ezzel a feladattal megbízott 
képviselője vállalja magára. A teljes építési folyamat vezetését a független mérnök végzi. 

Ezt az építésszervezési formát olyan klasszikus építésszervezési formának tekintjük, 
amely többnyire a munkaszervezeten belüli szervezési elemeket foglal magába. Az 
építtető a független mérnökszolgáltatón keresztül képes az irányításba beleszólni. A 
helyszíni munkaszervezést, továbbá az építésszervezés egyes elemeit helyszíni koordi-
nátor is végezheti. 

A fő-, illetve a generálvállalkozó szempontjából ez az irányítás megelőző, aktív. Az 
építtető szempontjából ez az irányítás ellenőrzött, szabályozott: ugyan a független 
mérnök „csak” a fő-, illetve generálvállalkozó tevékenységét irányítja, de ezen túl az 
egyes vállalkozók, alvállalkozók közötti munka összehangolásában, az építés-kivitelezés 
lebonyolításához a szükséges feltételek biztosításában részt vállal. 

Projektirányítás. Az építésirányítást ebben a formában a projektirányító végzi. Az építtető 
képviselője ugyancsak a projektirányító. Az építési területért a felelősséget a fő-, illetve 
generálvállalkozó vezetője, vagy ezzel a feladattal megbízott képviselője vállalja magára. 
Az építési folyamatok vezetését (is) a projektirányító végzi. 

Ez az építésirányítási forma a teljes építési folyamat szervezésének a része. Az építés-
kivitelezés megkezdése előtt a projektirányító a program előkészítésével, a tervezéssel, a 
kivitelezés előkészítésével már megkezdte az építés szervezését és irányítását. Amikor a 
feladatok már az építési területen folynak, akkor értelemszerűen a klasszikus 
építésszervezés és építésirányítás lép előtérbe. A projektszemlélet okán a projektirányító 
feladata átlátni és segíteni a fő- és generálvállalkozó, valamint az alvállalkozók közötti 
együttműködést, elősegíteni zökkenőmentes megvalósulását. Az építtető a 
projektirányítón keresztül képes az irányításba beleszólni. 

A szervezés és az irányítás egyaránt a projektirányító kezében összpontosul: ezért az 
irányítás minden szempontból megelőző, aktív. Az építtető szempontjából ez az irányítás 
ellenőrzött, szabályozott, mivel a projektirányító a teljes építési folyamatot irányítja. 

Ebben az építésirányítási típusban a teljesítés és a felelősség még kettéválik: a 
projektirányítójának a teljesítésben van felelőssége, az elkészült létesítmény kapcsán 
vállalkozói felelősséggel a fő-, illetve generálvállalkozó tartozik. 

Menedzserirányítás. Az építésirányításnak a formájában az irányítást a projekt-
menedzser végzi. Az építtető képviselője ugyancsak a projektmenedzser. Az építési 
területért a felelősséget szintén a projektmenedzser vállalja magára. A teljes építési 
folyamat vezetését is a projektmenedzser végzi. Tehát minden egy kézben összpontosul. 
(Pontosabban egy jogi személy „kezében”.) 

Ez az építésirányítási forma az építési folyamatok egészének a megszervezésére és 
irányításra vonatkozik. Hasonlóan a projektirányításhoz, az építés-kivitelezés meg-
kezdése előtt a projektmenedzser a program előkészítésével, a tervezéssel, a kivitelezés 
előkészítésével már megkezdi az építés szervezését, és amikor már az építési területen 
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folyik az építés, akkor a klasszikus építésszervezés és irányítás lép előtérbe. A 
projektszemlélet okán a projektmenedzser feladata irányítani a fő- és generálvállalkozó 
és az alvállalkozók közötti együttműködést, és biztosítani annak zökkenőmentes 
megvalósulását. Az építtető a projektmenedzseren keresztül képes az irányításba 
beleszólni. 

Az építés teljes szervezése és irányítása a projektirányító kezében összpontosul, 
irányítása minden szempontból megelőző, aktív. Az építtető szempontjából ez az 
irányítás ellenőrzött, szabályozott mivel a projektmenedzser a teljes építési folyamatot 
irányítja. 

Ebben az építésszervezési típusban a teljesítés és a felelősség már nem válik ketté: a 
projektmenedzser egyaránt felel a teljesítésért, az elkészült létesítmény kapcsán övé a 
vállalkozói felelősség is. 
 
1.6.5. A projekt, a projektszemlélet és a projektszemléletű építésszervezés 

Egy építésszervezést akkor tekintünk projektnek (tervnek), ha 

– a megvalósítandó épület paraméterei egyediek (és rögzítettek), 
– az építési folyamatok lebonyolítására létrehoznak egy szervezetet, 
– a szervezet munkájában közreműködő személyek az előírt szakmai feltételeknek 

megfelelnek, 
– a közreműködők kapcsolata a szervezeten belül szabályozott, 
– az építési folyamatok lebonyolításához a körülményeket, a tárgyi és a pénzügyi 

feltételeket előre biztosítják, 
– az építési folyamatok során megvalósítandó építmény létrehozásának a folyamata 

előre megtervezett és ellenőrzött. 

Projektszemlélet alatt azt értjük, hogy az építési folyamatok lebonyolításához magát az 
építési folyamatot projektként kezeljük, tehát létrehozzuk az ahhoz szükséges 
szervezetet, kidolgozzuk a szabályozás elemeit, megteremtjük az építés folyamatának a 
lebonyolításához szükséges összes körülményt, végezetül megtervezzük mind az építés, 
mind annak az irányítása és az ellenőrzése folyamatát. 

A projektszervezés programterve 

Egy projektszemléletű építésszervezés fő feladatainak az összessége egyúttal tekinthető 
a projektszervezés programtervének is. Az egyes feladatokat az építési folyamatok 
korábban ismertetett szakaszai szerint tagoljuk. Az építmény létrehozásának az 
előkészítési szakasza ebben a szemléletben átalakul a projektszervezet felépítésének a 
szakaszává. 

Ebben a programtervben a szervezés elemeit ismertetjük, a tényleges elvégzendő 
feladatok, azaz az építési folyamatok elemei most nem szerepelnek. 

A projektszervezet fölépítése 

– A projektindító döntés meghozatala; 
– A mérnökszolgáltató, a tervező, a kivitelező kiválasztása feltételeinek a megha-

tározása; 
– Az építési folyamatok lebonyolítása típusának, illetve a szervezés típusának a 

meghatározása; 
– A projekt megvalósítását végző szervezet szerkezetének kialakítása, a szervezet 

létrehozása; 
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– A létesítményjegyzék összeállítása; 
– A bázisütemterv meghatározása; 
– A bázisköltségterv meghatározása; 
– Az építési folyamatok programjának az összeállítása; a műszaki, pénzügyi időbeli 

paramétereinek rögzítése; 
– A közreműködő szervezetekre vonatkozó elvárások meghatározása; 
– A közreműködő személyekre vonatkozó elvárások meghatározása; 
– A közreműködők szervezeti, működési rendszerének meghatározása; 
– A közreműködők feladatának, hatáskörének és a felelősségi köreinek a meghatá-

rozása; 
– A belső kommunikációs rend és a külső projektkapcsolatok meghatározása; 
– A közreműködő szervezetek tárgyi feltételeinek meghatározása; 
– Az építési folyamat programjának a véglegesítése, a karbantartása, ha az építési 

folyamat során változik, a projekt modellezése: szervezési tervek, ütemtervek, 
finanszírozási tervek; 

– A teljes építési folyamat (előkészítés, tervezés, létrehozás, beüzemelés, üzemel-
tetés) vállalatba adási koncepciójának a meghatározása; 

– Az építési folyamat ellenőrzési rendszerének a felállítása, mérési és ellenőrzési 
pontok és értékek, a követelmények rendszerének a meghatározása; 

– Intézkedési terv kidolgozása a tervezett munkavégzéstől való eltérés eseteire; 
– A teljesítés igazolásának, valamint a számlázás és a fizetés rendszerének a meg-

határozása; 
– A kockázatok meghatározása, a kockázatelemzés rendszerének meghatározása; 
– A kockázatkezelési rendszer, az ehhez csatlakozó biztosítási rendszer és biztosí-

tékrendszer felállítása. 

A tervezés szakasza 

– A tervezési folyamatok irányítási és ellenőrzési rendszerének a felállítása; 
– A hatósági és szakhatósági folyamatok kezelési rendszerének a felállítása, az 

érintett hivatalos szervek és személyek jegyzékének az összeállítása. 

A létrehozás szakasza 

– Általános ajánlattételi és szerződéses feltételek meghatározása; 
– A vállalatba adási folyamat felépítése; 
– A technológiai felszerelés időszaka feladattervének a meghatározása; 
– A munkaterület kezelése rendszerének a felépítése; 
– A műszaki ellenőrzés rendszerének a felállítása; 
– A minőség-ellenőrzés tervének az összeállítása; 
– A munka-egészségügyi és munkabiztonsági követelmények és kezelési rendszerük; 
– Vagyonvédelmi követelmények meghatározása és a vagyonvédelmi rendszer fel-

építése. 

A beüzemelés szakasza 

– A megvalósulási dokumentáció összeállításának elvei, a dokumentáció formai és 
tartalmai követelményeinek meghatározása; 

– A hideg- és melegpróbák, üzempróbák és próbaüzem követelményrendszerének, 
valamint menetrendjének a meghatározása; 

– Kezelési, karbantartási utasítások és dokumentumok jegyzékének formai és tar-
talmi követelményeinek meghatározása; 

– A műszaki átadás-átvétel követelményeinek, valamint menetrendjének az össze-
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állítása; 
– A berendezés, a felszerelés időszaka feladattervének a meghatározása; 
– A használatbavétel követelményeinek, valamint menetrendjének az összeállítása; 
– Az üzembe helyezés követelményeinek, valamint menetrendjének az összeállítása; 
– A pénzügyi elszámolás és az aktiválás menetrendjének az összeállítása. 

Az üzemeltetés szakasza 

– A működtetés, a fenntartás és a karbantartás folyamatainak irányítási és ellenőrzési 
rendszerének a felállítása; 

– A jótállási és szavatossági ügyek kezelése rendszerének a meghatározása; 
– Az építési folyamat pénzügyi és műszaki lezárása kezelési rendszerének a meg-

határozása; 
– Az üzemeltetés alatti építési folyamatok (pl. felújítás, erősítés, átépítés, illetve 

bontás) szervezési, irányítási és ellenőrzési rendszerének a felállítása (illetve annak 
a ténynek a rögzítése, hogy azok önálló, a korábbitól független feladatnak 
tekintendők). 

Megjegyzés 

Szakmai szempontból úgy kell fogalmazni, hogy a projektszemléletű építésszervezés fő 
feladatait elméletileg – és gyakorlatilag is – mindegyik építésszervezési módnál 
alkalmazzák, legfeljebb egyes feladatokra nincs szükség (pl. a projekt megvalósítására 
nem szükséges szervezetet felállítani, mert egy meglévőt választanak ki erre a feladatra, 
ennek megfelelően a működésére vonatkozó különböző eljárási rendeket sem kell 
kimunkálni, mert az már létezik), illetve az egyes feladatokat előre nem rögzítik, hanem, 
amikor eljön annak az ideje, akkor lépik meg. Az építési folyamatok minőségi 
lebonyolításának a záloga nem a projektszemlélet, hanem a minőségi munkavégzés. Ez 
magába foglalja a két-három lépéssel való előre gondolkodást, és a teljes projektnek 
még a tervezés megkezdése előtti részletes kidolgozását sem teszi feltétlen szükségessé. 
 
1.6.6. Felelősségi körök 

Az építés folyamatában a különböző közreműködőknek különböző felelősségi köre van. 
Ezek a következők. 

A megvalósítandó építmény meghatározója: döntési jogköre van. Ez a megvalósítandó 
építmény meghatározására és a műszaki-gazdasági elemzésre vonatkozik. 

Építtető: döntési jogköre van. Ez az építési folyamat minden szakaszára vonatkozik. A 
döntési jogkörét átruházhatja más szereplőre, elsősorban a mérnökszolgáltatóra, a 
tervezőre és a kivitelezőre. 

Tanácsadó: szakértői felelőssége van. Ez az előkészítés és a beüzemelés szakaszokra 
vonatkozik. 

Szakértő: szakértői felelőssége van. Ez az előkészítés, a létrehozás, az üzempróbák és a 
próbaüzem, valamint a beüzemelés szakaszokra vonatkozik. 

Finanszírozó (beruházó, befektető): pénzügyi felelőssége van. Ez a megvalósíthatósági 
vizsgálat, a vállalatba adás, a létrehozás, az aktiválás, a lezárás és az üzemeltetés 
szakaszokra vonatkozik. 

Mérnökszolgáltatók (lebonyolító, beruházásszervező, független mérnök): megbízói 
felelőssége van. Ez az építési folyamat programja megalkotásának a lépésére, valamint a 
tervezés, a létrehozás és a beüzemelés szakaszokra vonatkozik. 
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Mérnökszolgáltatók (projektmenedzser, projektirányító): menedzseri felelőssége van. Ez 
az építési folyamat programjának a megalkotása lépésre, valamint a tervezés, a 
létrehozás és a beüzemelés szakaszokra vonatkozik. 

Műszaki ellenőr: megbízói felelőssége van. Ez a létrehozás és a beüzemelés szakaszokra 
vonatkozik. Amennyiben részt vesz a program megalkotásában, akkor arra is vonatkozik.  

Helyszíni koordinátor: megbízói felelőssége van. Ez a felvonulás, a létrehozás, valamint 
az üzempróbák és próbaüzem szakaszokra vonatkozik. 

Szakértő: szakértői és megbízási felelőssége van. 

Tanácsadó: tanácsadói és megbízási felelőssége van. 

Tervező: tervezői felelőssége van. Ez vonatkozik minden tervezői feladat elvégzésére 
(megvalósíthatósági vizsgálat, különböző „szintű” tervek készítése); ezenkívül a 
kivitelezés során a tervezői művezetés feladatainak ellátására is. 

Hatóságok: hatósági felelősségük van. Ez vonatkozik az engedélyezési eljárásra, a 
létrehozásnak a hatósági felügyeletére, az üzempróbák és próbaüzem felügyeletére, a 
használatbavételi eljárásra, az üzembe helyezésre, valamint az üzemeltetésre. 

Vállalkozó (építési vállalkozó, gyártó, beszállító, technológiai vállalkozó): vállalkozói 
felelőssége van. Ez a létrehozás és a beüzemelés szakaszokra vonatkozik. A gyártó, a 
beszállító és a technológiai vállalkozó vállalkozói felelőssége a felvonulásra nem terjed ki. 

Üzemeltető: üzemeltetői felelőssége van. Ez elsősorban az üzemeltetésre és részlegesen 
a létrehozás és a beüzemelés szakaszok egyes lépéseire vonatkozik. 
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2. A SZERZŐDÉS. A VÁLLALATBA ADÁS 

2.1. Bevezetés 

Az építési folyamat elvégzéséhez az építtető és/vagy a beruházó, illetve a befektető 
rendszerint három, különböző feladattípus elvégzésére szakosodott szakember (illetve 
szakcég) munkáját veszi igénybe. Ezek a következők: a lebonyolító mérnökszolgáltató, a 
tervező és az építési vállalkozó. A mérnökszolgáltató szervezési, pénzügyi és ellenőrzési 
kérdésekkel, a tervező a műszaki feladatok meghatározásával (tervezésével), a 
vállalkozó a tervek alapján az építmény fizikai megvalósításával foglalkozik. A három 
szakembercsoport rendszerint az építtető és/vagy a beruházó, illetve a befektető által 
meghatározott feladatot végzi el. A munkavégzés jogi kereteit a szerződés biztosítja. 
 
2.2. A szerződés 

2.2.1. A szerződés fogalma 

A szerződés két fél közötti jogviszonyt rögzítő dokumentum. Ennek értelmében egy 
szerződés megkötésével a megbízó (többnyire az építtető és/vagy annak az érdekeit 
képviselő beruházó, illetve befektető) és a vállalkozó (mint például a mérnökszolgáltató, 
a tervező, a kivitelező) jogviszonyba lépnek. A szerződés rögzíti az elvégzendő feladatok 
műszaki tartalmát, kivitelezés esetén a munkálatok mennyiségi és minőségi feltételeit, a 
szerződésben rögzített feladatok megvalósítására vonatkozó időbeli ütemezést, a munka 
árát, valamint a pénzügyi elszámolás feltételeit és ütemezését. 

Egy szerződés köthető szóban és köthető írásban. A jog szerint nincs különbség a kétféle 
szerződéskötés között. Természetesen a szó elszáll, az írás megmarad, a szóbeli 
szerződéskötés csak kellő bizalom fennállása esetén tehető meg. Ugyanakkor érdemes 
rámutatni arra, hogy a szerződés hossza fordítottan arányos a szerződő felek között 
fennálló bizalommal. (A túl hosszú szerződés többnyire garanciákat kíván beépíteni a 
bizalom helyébe.) 
 
2.2.2. A szerződés tartalma 

Egy szerződés rendszerint a következő elemeket tartalmazza: 

– A szerződő partnerek adatai; 
– A szerződés előzményei; 
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– A szerződés időbeli lefolyása; 
– A szerződés teljesítésének a feltételei; 
– Az ellenérték 
– Az elszámolás módja; 
– A fizetés feltételei; 
– A többletmunka (ha lehetséges); 
– A pótmunka (ha lehetséges); 
– Szolgáltatások, jogok és kötelezettségek; 
– A kötbér; 
– Biztosítások és garanciák; 
– Jótállás és szavatosság (ha lehetséges); 
– Szabályozási kérdések (záró rendelkezések); 
– Mellékletek és előzményi dokumentumok. 

A továbbiakban áttekintjük a felsorolt elemeket. 

A szerződő partnerek adatai: név, cím, adószám, bankszámlaszám, a partnerek funkciója 
(megrendelő, vállalkozó, alvállalkozó, szállító stb.). Itt rögzítik a partnerek jogi, 
pénzügyi, műszaki képviselőjének, kapcsolattartójának a nevét, címét, elérhetőségét, a 
levelezési címét, ha az eltér a cég címétől. 

A szerződés előzményei: ebben foglalják össze a szerződés megkötése előtt történteket 
legyen szó a létesítmények megtervezéséről, a pályázat kiírásáról vagy a vállalkozó 
kiválasztásáról. 

A szerződés időbeli lefolyása: itt kerül rögzítésre a szerződés létrejöttének, hatályba 
lépésének az időpontja, ha van, akkor annak feltételei is, továbbá a rész- és 
végteljesítések határidői, vagy legalábbis a teljesítés időbeli lefolyásával kapcsolatos 
megállapodások elemei. Rendszerint mellékletként csatolják a megvalósításra vonatkozó 
ütemtervet. Elvben egy szerződés teljesítése oszthatatlan. Mégis, egy időben és 
teljesítésben jól szakaszolt szerződés lehetővé teszi a részteljesítést, és ezzel együtt a 
részszámlázást is. 

A szerződés teljesítésének feltételei: ebbe tartoznak a teljesítés elvárt módja, tartalma, 
helye, valamint a teljesítés igazolására vonatkozó feltételek. Ezt követően 
megfogalmazhatók a szerződésszerű teljesítés feltételei: a vállalkozó a szerződésben és 
annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, móddal, minőségben, hiba- és hi-
ánymentesen, határidőben köteles teljesíteni. 

Az ellenérték: az az összeg, amiért a vállalkozó elvégzi a szerződésben rögzített munkát. 
Az ár meghatározásával egyidejűleg meg kell határozni az ár formáját, valamint azt is, 
hogy az inflációt figyelembe veszik-e vagy sem. 

Az elszámolás módja: egységáras vagy szerződéses áras. Egységáras szerződés esetén 
rögzíteni kell az egységárakat, valamint hogy az egységárakat meddig tartják érvényben. 
Szerződéses ár esetén rögzíteni kell, hogy az ár minden költséget tartalmaz. 

A fizetés feltételei: a számla benyújtásának a feltétele, a fizetés módja (ez többnyire 
átutalás) és fizetési határidő (ez többnyire a törvény engedélyezte 30 naptári nap; 
szokásos még a 15 és a 8 nap is). 

A többletmunka (építés-kivitelezés esetén): az a munka, amely a tender (ajánlatkérő) 
tervdokumentáció szöveges és/vagy rajzi anyagában szerepel, a költségvetési kiírásban 
vagy a mennyiségkimutatásban azonban nem, vagy nem a megfelelő mennyiséggel 
szerepel. A többletmunkát rendszerint el kell végezni, mert a nélkül a létrehozott 
építmény rendeltetésszerűen nem használható. Megjegyezzük, hogy teljesítésfelelősség 
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esetén a többletmunka költségét a megrendelő, eredményfelelősség esetén a vállalkozó 
állja. 

A pótmunka (építés-kivitelezés esetén): az a munka, amelynek az elvégzését az építtető 
a szerződésben foglaltakon kívül rendel el. A vállalkozó az elrendelt pótmunkát köteles 
elvégezni, az elvégzett munka felmerülő ellenértékét az építtető köteles megfizetni. A 
szerződés többnyire rögzíti, hogy ki rendelhet el pótmunkát, és annak az elszámolási 
módját. 

Szolgáltatások, jogok és kötelezettségek. 

Szolgáltatás: a szerződő partnerek egymás felé nyújtandó kötelező szolgáltatások 
összefoglaló elnevezése. 

A megrendelő lehetséges szolgáltatásai (építés-kivitelezés esetén): közművek és szociális 
helyiségek használatának biztosítása. E két esetben a szolgáltatás elszámolásának 
módja, a teljesítés helye, az elismerés módja, a számlázás feltétele. A megrendelő 
kötelessége a tervdokumentáció és a munkaterület átadása (hacsak a szerződés szerint 
nem a vállalkozó készítteti el tervdokumentációt, netán az ingatlant is ő szerzi be). A 
vállalkozó kötelessége a tervdokumentációt és a munkaterületet átvenni, azon belül a 
megrendelő érdekeit képviselni, a munka befejeztével azt visszaadni. Ekkor a 
megrendelő kötelessége visszavenni. 

A jogok és kötelezettségek: a szerződő feleknek a szerződéssel összefüggésben fennálló 
jogai és kötelezettségei; a jogok és kötelezettségek között szokás írásban rögzíteni az 
egymással szembeni általános elvárásokat is. 

A jogok és kötelezettségek között rögzítik a szerződő felek 

– a minőségbiztosításra vonatkozó követelményeket, elvárásokat, 
– a munkabiztonsággal összefüggő kötelezettségeket, 
– a háztechnikai rendszerek üzempróbáival, próbaüzemével, készre jelentéssel és a 

műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos megállapodásaikat, 
– a megvalósulási dokumentáció szolgáltatásával összefüggő kötelezettségeket. 

Kötbér: a szerződés egyes pontjainak nem teljesítése esetén a mulasztó partner a másik 
partnernek kötbért fizet. Kötbér alá esik – eshet – a határidő, a részhatáridő, a hibás 
teljesítés, a fizetés; általában kötbérterhes jelzővel illetjük. Az első három a vállalkozót 
érinti, a negyedik a megrendelőt. A számlakiegyenlítés késedelmét a mindenkori 
jegybanki kamathoz szokás kötni (annak legfeljebb kétszerese lehet). A vállalkozó 
késedelmét rendszerint napi kötbérrel terhelik meg. A kötbér értéke maximált, a 
szerződés értékének a 20%-a. Semminemű teljesítés esetén – magyarán a vállalkozó 
nem végzett munkát; építés-kivitelezés esetén pl. felvonult, de munkát nem végzett, 
netán fel sem vonult – is ezt az értéket (20%) szokás kötbérként kiróni. 

Biztosítások és garanciák: a kötelezettségek kapcsán a partnerek egymásnak biztosítékot 
nyújtanak. Például készpénz letétbe helyezése, a kifizetések egy részének a 
visszatartása. A teljesítés kapcsán a vállalkozó jóteljesítési, az elkészült építmény kap-
csán a vállalkozó jótállási fedezetet nyújthat. Az előbbi a szerződéstől eltérő teljesítés 
esetén nyújt fedezetet a megrendelőnek; mértéke az ár 10%-a lehet. Az utóbbi hiányos 
vagy hibás teljesítés esetén nyújt fedezetet a megrendelőnek; mértéke az ár 5%-a lehet. 
A biztosításokhoz soroljuk a baleset-biztosításokat, valamint a felelősségbiztosításokat. 

Jótállás és szavatosság (építés-kivitelezés esetén). Jótállás: két éven belül az építmény 
rendeltetésszerű használatát akadályozó hibákat a vállalkozó köteles 24–72 órán belül 
kijavítani. Szavatosság: az alkalmassági idő előtti tönkremenetel esetén vállalkozó 
köteles a hibát kijavítani. (Az alkalmassági idő függ az építmény szerkezetétől, lásd 
később.) A jótállást és a szavatosságot a szerződésben nem szükséges belefoglalni, mert 
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ezeket törvény írja elő. A jótállás esetén vállalkozó vállalhat többet, mint két év, ezt a 
szerződésben rögzíteni szükséges. 

Szabályozási kérdések (záró rendelkezések): a szerződéssel mint két fél közötti 
megállapodással összefüggő kérdések: 

– a szerződésszegésre, 
– a szerződés felmondására, 
– a szerződés teljesítési kötelezettség alóli felmentésére, 
– a szerződő felek képviselőinek nevesítésére, 
– a felek együttműködésére, 
– a fellépő vitás esetekre 

vonatkozó megállapodások. 

Mellékletek és előzményi dokumentumok. Minden olyan dokumentumot, amely vagy 
kiegészíti a szerződést, vagy annak alapját képezi, mellékletként vagy előzményi do-
kumentumként értelmezzük, és akként csatoljuk a szerződéshez. 

A szerződés mellékletei (különösen építés-kivitelezés esetén): 

– érvényes tervek jegyzéke, 
– műszaki ütemterv, 
– organizációs helyszínrajz, 
– pénzügyi és számlázási ütemterv 
– jóteljesítési és/vagy jótállási fedezet, 
– biztosítási szerződések. 

A szerződés előzményi dokumentumai (különösen építés-kivitelezés esetén): 

– a szerződés alapját képező vállalkozói árajánlat, 
– ajánlattételi kiírás, 
– tenderdokumentáció (a pályáztatás alatt keletkezett és a szerződést érintő iratok), 
– tenderterv, 
– érvényes építési engedély, 
– jóváhagyott és érvényes engedélyezési terv, 
– megvalósíthatósági tanulmány. 

 
2.2.3. Általános megjegyzések a szerződésről 

A szerződéstől függetlenül a tisztességes piaci magatartás és a mérnöki etika megkívánja 
az általánosan elfogadott „alapelvek” betartását. Ezek közé tartoznak a következők. 

Közbeszerzési eljárás, verseny csak akkor indítható, ha a megrendelő egyértelműen 
meghatározta a feladatot, építés-kivitelezés esetén az építtető rendelkezik a szerződés 
megkötéséhez szükséges engedélyekkel, valamint a szerződés teljesítését biztosító 
anyagi fedezettel. Ezeket a Közbeszerzési törvény is rögzíti. 

Az ajánlattételi felhívásnak meg kell felelnie a vonatkozó jogi szabályoknak. 

Az ajánlattételi felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy valamennyi lehetséges 
ajánlattevő számára az elvégzendő feladat és az azzal kapcsolatos építtetői elvárás 
egyértelműek legyenek. 

A tiszta verseny szellemének az elvét be kell tartani. 
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Az ajánlattételi felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy lehetséges ajánlattevőt in-
dokolatlanul ne zárjon ki. 

Az ajánlattételi és vállalatba adási feltételek megfogalmazásában legyen etikus. 

Az ajánlattételi és vállalatba adási feltételeket tartsák be. 

A bontásra és az eredményhirdetésre minden ajánlattevőt meg kell hívni. 

Minden ajánlattevő ajánlatát értékelni kell. 

A szerződést az építtető a nyertes ajánlattevővel köti, általában az eredményhirdetést 
követő legkorábbi időpontban. Közbeszerzési eljárások esetén a törvény rögzíti, hogy az 
eredményhirdetéstől számított nyolc nap után lehet a szerződést megkötni. Ennyi idő kell 
az esetleges fellebbezések beérkezésiig. Fellebbezés hiányában a szerződés megköthető, 
fellebbezés esetén a közbeszerzést lefolytató szervezet felülvizsgálja a fellebbezést és a 
közbeszerzési eljárást, és vagy jóváhagyja a döntést, vagy megsemmisíti. Ez utóbbi 
esetben többnyire új kiírás készül. 
 
2.2.4. A szerződéskötés előkészítése 

A szerződéskötés előkészítését, a szerződés írásba foglalását elősegíti az alábbi három, a 
szerződés összeállításához szükséges jegyzék. 

Szerződés adatai 

– A szerződő felek adatai (név, cím, adóigazgatási szám, bankszámlaszám), 
– a szerződés munkaszáma, 
– a szerződés előzményei (mint fejezet a szerződésben), 
– a szerződés tárgya, 
– a szerződés típusa, 
– a szerződés hatálybalépése, 
– fogalmak, magyarázatok, 
– a vállalás rögzítése, 
– a szerződés műszaki tartalma, 
– kiinduló adatok/vázlattervek/kiviteli tervek és dokumentumok, 

o az építési folyamatok programja (menedzsmentszerződés), 
o kiinduló adatok/vázlattervek/engedélyezési tervek (tervezői szerződés), 
o kiviteli (tender) tervek (építés-kivitelezési szerződés), 

– a szerződéses tartalom minőségi követelményei, 
o teljesítési módszerek, 
o minőségellenőrzési eljárások és módszerek, 
o a szolgáltatandó dokumentumok és bizonylatok meghatározása, 
o szavatossági és jótállási körülmények és követelmények, 

– a szerződés mellékleteinek jegyzéke (rögzítve a sorrendjüket), 
– a szerződés előzményi dokumentumainak a jegyzéke (rögzítve a sorrendjüket). 

Ár és fizetés 

– A szerződéses ár (nettó, forgalmi adó, bruttó, fizetési eszköz, járulékok, premi-
zálás), 

– a szerződéses ár jellemzői (az ár jellege, az árprognosztizáció módja, az ár tar-
talma, az ár változtatásának a lehetősége), 

– fizetési feltételek, 
– az elszámolás módja, biztosítékai és technikai részletei, 
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– előleg biztosítása vagy kizárása, illetve elszámolása, 
– az elszámolás pénzügyi ütemezése, 
– a számla benyújtásának a feltételei, 
– a fizetési határidő, 
– a késedelmes fizetés szankciója, 
– pénzügyi biztosítékok, 
– a szerződés teljesítése, 
– a teljesítési állapot, 
– a teljesítés helye, 
– a teljesítés ideje (rész- és véghatáridők). 

Jogok és kötelezettségek 

– Általában 
o a megrendelő jogai, 
o a megrendelő kötelezettségei, 
o a vállalkozó jogai, 
o a vállalkozó kötelezettségei, 

– adatszolgáltatások, 
– munkaterület-szolgáltatások, 
– kapcsolattartás, 
– szervezetek és személyek, 
– ellenőrzési és jóváhagyási eljárások, 
– akadályozó körülmények, 
– organizációs feltételek, 
– munkavégzési feltételek, 
– munkabiztonsági kötelezettségek, 
– rendkívüli esetek és körülmények értelmezése, és fellépésük rögzítése, 
– költségvetési kérdések, 
– a szerződő felek együttműködése, 
– jótállási és szavatossági ügyek kezelése, 

o jótállási és szavatossági idő, 
o jóteljesítési és/vagy jótállási fedezet, 
o az intézkedések rendje, 

– szankciók, 
o késedelmes teljesítés, 
o hibás teljesítés, 
o meghiúsulás vállalkozói okból, 
o meghiúsulás építtetői okból, 

– a szerződés  
o módosítása, 
o szüneteltetése, 
o felbontása, 

– irányadó jog, 
– védelmi és információs jog, 
– szerződéses jogok átruházása, 
– vitás kérdések rendezése, 
– egyéb kikötések, 
– felek képviselete. 
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A szerződés írásba foglalásakor nem lehet mindenre felkészülni, ezért inkább etikusan, 
tisztességes piaci magatartással (konszenzus alapján) kell a szerződésben nem rögzített 
esetekben eljárni, szükség szerint a szerződést kiegészíteni, módosítani. 

Az elvégzendő munkára nézve a szerződés rögzítheti előre a munka mennyiségét, de 
rendelkezhet úgy is, hogy a munka elvégzése után, felmérés alapján állapítják meg az 
elvégzett munkamennyiséget. Egy épület építésénél az első változat javallott, egy 
tereprendezésnél, ahol a munkavégzés függ a talaj minőségétől, a második változat a 
javallott. (Ez utóbbi esetben a szerződés az egységárakat rögzíti.) A munka mennyi-
ségének rögzítésével együtt rögzítjük azt is, hogy a munka „rögzített” (fix) áras, illetve 
az utólagos felmérés rögzítésével együtt azt, hogy a tényleges munka díja csak a munka 
elvégzése és felmérése után kerül meghatározásra. 
 
2.2.5. A szerződéskötés 

A szerződéskötés formailag a szerződés aláírása, amellyel a felek nyugtázzák, hogy a 
szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal egyezőt fogadják el. 
 
2.2.6. Az építési szerződések típusai 

Előszerződés. A szerződő felek egy későbbiekben kötendő szerződésre vonatkozóan 
fejezik ki szándékukat. Ez egyfajta korlátozott, feltételekhez kötött biztosítékot kínál. 

Közüzemi szerződés. Az építési teleken megvalósuló építmény közmű- és/vagy 
energiaellátására vonatkozó szerződés a leendő szolgáltatóval. A szolgáltatás és így a 
szerződés (is), vonatkozhat az ideiglenes, az építés ideje alatti, és vonatkozhat a 
végleges, az építmény üzemeltetése alatti állapotra. 

Utazási szerződés. Külföldön végzett építőipari tevékenységben részt vevő alkalmazottak, 
munkatársak rendszeres utaztatására vonatkozó megállapodás. 

Szállítási szerződés. Valamely termék, áru szállítására vonatkozó szerződés. (A szerződés 
tárgya valamely áru elkészítése. A fuvarozás vagy szállítmányozás nem része, de nem 
kizárt.) 

Fuvarozási vagy szállítmányozási szerződés. Valamely termék, áru fuvarozására vagy 
szállítmányozására vonatkozó szerződés. (A szerződés kizárólagos tárgya a fuvarozás 
vagy a szállítmányozás.) 

Bizományosi szerződés. Valamely termékhez, áruhoz kapcsolódó, korlátozott anyagi 
kockázatot vállaló féllel kötött szerződés. 

Megbízási szerződés. A megrendelő (rendszerint az építtető) részére végzendő, 
ügyintézői jellegű munkavégzésre vonatkozó szerződés. A megbízott csak képviseleti 
feladatokat lát el, az eljárással összefüggő eredmény elérésére felelősséget nem vállal. 

Vállalkozási szerződés. Egy adott feladat vállalkozói felelősséggel (teljesítési kötelemmel) 
terhelt ellátására vonatkozó szerződés. 

Építési (vállalkozási) szerződés. Egy adott szakmai vagy egy komplex építés-kivitelezési 
feladat vállalkozói felelősséggel terhelt ellátására vonatkozó szerződés. 

Szerelési (vállalkozási) szerződés. Egy adott szakmai, vagy egy komplex technológiai 
jellegű szerelési feladat vállalkozói felelősséggel terhelt ellátására vonatkozó szerződés. 
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Fővállalkozási szerződés. A vállalkozási szerződés egy olyan formája, amelyben az 
építmény létrehozásával kapcsolatban a fővállalkozó nem csak teljesítési, hanem 
eredménykötelmet is vállal. 

Generálvállalkozási szerződés. A vállalkozási szerződés olyan formája, amelyben a 
generálvállalkozót az építmény létrehozásával kapcsolatban szerződő további vállalko-
zóval szemben olyan hatáskörrel és felelősséggel tünteti ki, hogy azok munkáját ösz-
szehangolja, az építés-kivitelezés lebonyolításához a szükséges feltételeket biztosítja. 

Alvállalkozási szerződés. A vállalkozási szerződés egy olyan formája, amelyben a 
vállalkozó, fővállalkozó vagy generálvállalkozó egy részfeladat elvégzéséről állapodik meg 
egy vállalkozóval. Az alvállalkozó teljesít és saját körben felelősséget is vállal, de az 
építmény, a technológia, a szerelés egészére nézve felelősség nem terheli. Ez a fe-
lelősség a vállalkozó, fővállalkozó vagy generálvállalkozó kötelmei közé tartozik. 

Menedzsmentszerződés. A fővállalkozási szerződés olyan formája, amelyben a 
szerződésben foglalt építés-kivitelezési feladat megszervezését és lebonyolítását egy 
mérnökszolgáltató cég látja el. Rendszerint teljesítési és eredménykötelemmel (is) jár. 

Bérleti szerződés. Valamely eszköz vagy szolgáltatás (pl. munkaerő, eszköz, gép, 
helyiség) bérbeadását rögzítő szerződés. 

Tervezési szerződés. Az építmény létrehozása tervezői feladatainak ellátására szolgáló, 
elsődlegesen megbízási szerződés, amelynek lehetnek vállalkozási felelősséggel terhelt 
pontjai, kikötései. Ezek elsősorban az engedélyezési tervdokumentáció esetében állnak 
fönn, és az építési engedély megszerzéséhez kötik a teljesítést elfogadását. 

Adásvételi és/vagy csereszerződés. Két fél között termék vagy áru adásvételére és/vagy 
cseréjére vonatkozó szerződés. 

Terület- és vagyonőrzési szerződés. A terület és az azon lévő vagyontárgyak (épí-
tőanyag, gépek, berendezések), az épülő, illetve a már megépült építmény őrzésével 
megbízott szervezettel kötött szerződés. 

Kutatási szerződés. Az építmény megvalósításához kapcsolódó kutatási, fejlesztési 
tevékenységre vonatkozó szerződés. 

Biztosítási szerződés. Az építési folyamatban közreműködők vagy azok szerződéses 
partnerei által okozott kár, illetve valamely bekövetkező nem várt esemény anyagiakban 
mérhető következményeinek áthárítására vonatkozó szerződés. 

Banki szerződés. Az építmény létrehozásához szükséges pénzügyi források (hitel) 
biztosítására létrehozott szerződés. 
 
2.3. A vállalatba adás 

2.3.1. Fogalmak. Általános áttekintés 

Vállalatba adható külön-külön az építés-szerelés, a tervezés, a lebonyolítás, vagy az 
építés-szerelés és a tervezés együtt, illetve az építési folyamat mindhárom lépése együtt. 

A vállalatba adás egy előre meghatározott rendszer szerint legkedvezőbbnek ítélt 
vállalkozó kiválasztását és vele a vállalkozói szerződés megkötését foglalja magába. 
Ennek megfelelően a vállalatba adás során azt kell szem előtt tartani, hogy a vállalatba 
adás „végeredménye” egy szerződés. Ezért a vállalatba adást úgy kell előkészíteni, hogy 
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tudjuk, hogy a megkötendő szerződés milyen elemeket tartalmaz (lásd a 2.2. 
alfejezetet). 

A vállalatba adás lefolytatásához az építési folyamat jellemzői ismertek kell legyenek. (Az 
egyszerűbb szövegezés okán egységesen az „építési folyamat” kifejezést alkalmazzuk.) 

– A létesítményjegyzék; 
– Az építmény létrehozásának a várható költségei és bevételei; 
– Az építmény létrehozásának a vállalatba adáshoz rendelkezésre álló költségkerete; 
– A költségkerethez illesztett műszaki tartalom; 
– Az építési folyamat időbeli ütemezése; 
– Az építési folyamat szervezési (organizációs) terve, vagy legalábbis vázlata; 
– A vállalatba adás alapját képező műszaki dokumentáció; 
– A vállalatba adás rendszere; 
– A megkötni kívánt (építési) szerződés jellege, típusa. 

A vállalatba adás alapvetően vonatkozhat az építési folyamat teljes egészére, de 
vonatkozhat külön-külön a mérnökszolgáltató(k), a tervező(k) és a kivitelező(k) kivá-
lasztására. 

A vállalatba adás elvben történhet bármelyik tervdokumentáció alapján: vázlat- vagy 
tanulmányterv, engedélyezési, tender- vagy kiviteli tervdokumentáció. 

Az építtetői elvárások megfogalmazása, ezen belül a vázlat- vagy tanulmányterv 
készítése az ingatlanpiacon előforduló befektetésekre jellemzőek. Az építtető az adott 
ingatlan hasznosítására törekszik, ugyanakkor maga nem kíván az építési folyamattal 
(közvetlenül) foglalkozni. Ehhez hasonló befektetői jellegű versenyeztetés az, amikor az 
építtetői elvárás már nem az adott építményt, hanem esetleg az építmény 
létrehozásának az egészét versenyezteti meg, és az építtető már az elkészült, 
megvalósított építményt „veszi meg”. Ebben az esetben az ajánlattevő tűzi ki a „fel-
adatot” (határozza meg a megépíteni kívánt építményt), állítja össze az építési folyamat 
programját, tervezteti meg, hozza létre az építményt, sőt, többnyire az üzemeltetést is 
egy-két évig elvégzi. 

A kivitelezés vállalatba adásának az alapját képező tervdokumentáció kidolgozásának a 
mélysége jelentős mértékben határozza meg a bekerülési költség becslésének a 
pontosságát. A tapasztalat szerint az engedélyezési terv alapján készült (becsült) ár 
esetén az eltérés a szerződésben rögzített összeg és a tényleges bekerülési költség 
között ±15%, tenderterv alkalmazása esetén ±10%, míg kiviteli terv esetén ±5%. 

Az ár becslésének pontosságán túl a tervdokumentáció kidolgozottsági szintje be-
folyásolja az építési tevékenység megkezdési idejét is. Ugyanis, ha engedélyezési vagy 
tenderterv alapján történik a vállalatba adás, akkor várni kell addig, amíg a kiviteli 
tervdokumentáció elkészül. Igaz, ekkor figyelemmel lehet lenni arra, hogy a kiválasztott 
kivitelező milyen technológiai lehetőségek fölött rendelkezik. A tervdokumentáció 
kidolgozottsági szintjének növelésével van esély arra, hogy kismértékben, de módosul a 
műszaki tartalom, ami egyúttal a szerződés tartalmának a megváltozásához vezet. Ezért 
nem csak egyszerűen a munka megkezdésének az ideje tolódik ki, hanem többnyire a 
szerződést is módosítani szükséges. 

A továbbiakban mi olyan vállalatba adással foglalkozunk, amelynél az építmény(ek) 
mibenléte tisztázódott, és a vállalatba adás tárgya lehet az építési folyamat lebonyo-
lítása, vagy a tervdokumentáció elkészítése, illetve egy meglévő tervdokumentáció 
alapján a kivitelezés. Vállalatba adás alatt többnyire a kivitelezés vállalatba adását 
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szokás érteni, de a gyakorlatban elterjedt a mérnökszolgáltatók és tervezők pályázati 
úton történő kiválasztása is. A vállalatba adás „módszere” mindhárom esetben azonos; 
előfordulhat, hogy egyes elemei csak a kivitelezés esetén bírnak reális tartalommal. 
 
2.3.2. A vállalkozó kiválasztásának módjai 

A vállalatba adáshoz a vállalkozó kiválasztása öt, lényegében eltérő módon történhet: 

– ismerős körökből javasolják, 
– korábbi munkakapcsolat alapján az építtető választja, 
– egyszerűsített verseny alapján, 
– tenderlebonyolítás alapján, 
– közbeszerzési eljárás alapján. 

Az ismerős körökből javasolt vállalkozó „kiválasztása” csak és kizárólag a bizalomra épül: 
az ismerős jól ismeri a vállalkozót, tisztában van annak képességeivel, tisztességével stb. 
Egyúttal tartalmaz egy feltevést is, hogy az újonnan beajánlott „gazda” esetében is 
gondos, precíz, tisztességes munkát végez tisztességes árért. A kapcsolat-centrikus 
vállalkozó és építtető ezt a fajta kapcsolatot szereti, hiszen emberi bizalomra épülve 
hosszú távú együttműködés alakulhat ki. A pénzügyi szemléletű építtető (vagy az 
építtető pénzügyi szemléletű tanácsadója, mérnök-szolgáltatója) ennek a kapcsolatnak 
többnyire azt az oldalát látja (és rendszerint nagyítja föl), hogy ilyenkor lehet „megvágni” 
az építtetőt. Végül megjegyezzük, hogy általában kisebb volumenű építkezések esetén, 
rokonok, szomszédok, ismerősök között tapasztalható az építési vállalkozónak ilyenfajta 
kiválasztása. 

A vállalkozónak korábbi munkakapcsolat alapján történő kiválasztása feltételezi, hogy a 
korábbi munkakapcsolat alapján mindkét fél meg volt elégedve a másik fél 
„szolgáltatásával”: az építtető a vállalkozó által végzett munka minőségével, a határ-
idővel, az árral; a vállalkozó a „bánásmóddal”, a fizetési pontossággal, hogy az árat nem 
szorították le, és nem zsigerelték ki a vállalkozót. Azaz kölcsönös bizalom alakult ki a két 
szerződő fél között. Természetesen mindkét fél részéről feltételezik, hogy a bizalom 
töretlen, és a korábbiakhoz hasonló viselkedés várható a másik féltől. A bizalom 
kölcsönösségétől és mélységétől függően a kisebb volumenű munkáktól a nagyobb 
volumenű munkákig terjedhet a vállalkozónak az ezen az úton történő kiválasztása. 

Az egyszerűsített verseny rendszerint több (három a bűvös szám) árajánlat bekérését, és 
az ajánlatok mérlegelését foglalja magába. Az állami és önkormányzati gazdálkodó 
szervek esetében ez elvárás, nagyobb gazdálkodó szervek vezetősége által a 
részegységektől elvárt kiválasztási módszer. Itt még beszélhetünk bizalomról, hiszen 
rendszerint a korábban már munkát végzők közül kérik be az árajánlatokat. Ugyanakkor 
a felek feltételezik, hogy a másik fél a rögzített játékszabályokat betartja: a kivitelező 
elvégzi a munkát, a megrendelő pedig fizet. 

A tenderlebonyolítás formai és tartalmai szempontok szerinti pályázati kiíráson alapuló 
versenyeztetés. Egy bizonyos összeg – nagyjából néhány százmillió forint – felett a 
befektetői körben elvárt és gyakorolt kiválasztási forma. A szerződéses kapcsolat nem a 
bizalomra, hanem a jogra épül. 

Közbeszerzési eljáráson alapuló versenyeztetés. A közbeszerzési eljárás alkalmazásának 
feltételeit és az eljárás egyes lépéseit törvény írja elő. Elviekben bárki, a pályázati 
feltételeknek eleget tevő vállalkozó részt vehet a versenyeztetésben, azaz elvben nyertes 
is lehet. Előfordulhat, hogy a két szerződő fél között elviekben korábban kapcsolat nem 
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volt, ezért csak a jog a garancia arra, hogy a felek a szerződésben rögzítetteket 
betartják. 

Megjegyzés 

Az állami, önkormányzati finanszírozás esetén, ha meghatározott összeghatár feletti az 
építmény létrehozásának az értéke, a közbeszerzési törvény alapján kell eljárni. E szerint 
nyílt, egyfordulós eljárást kell lefolytatni. Egyes, külön feltételekkel meghatározott 
esetekben az eljárás lehet kétfordulós (minősítés és csak azt követi az árajánlat 
tényleges megtétele). 
 
2.3.3. A vállalatba adás folyamata 

A vállalatba adás főbb lépései a következők: 

– A vállalatba adási koncepció összeállítása; 
– A vállalatba adási dokumentáció összeállítása; 
– Az ajánlattételre felkérendő cégek jegyzékének az összeállítása (közbeszerzés 

esetén ez elmarad); 
– Az ajánlatkérések kibocsátása, illetve a közbeszerzés meghirdetése; 
– A helyszín megtekintése, konzultáció, kérdések és válaszok; 
– Az ajánlatok kidolgozása; 
– Az ajánlatok benyújtása; 
– Az ajánlatok felbontása; 
– Az ajánlatok értékelése, bírálat és döntéshozatal; 
– Eredményhirdetés; 
– A szerződéskötés előkészítése és a szerződéskötés. 

A továbbiakban ezeket a lépéseket tekintjük át. 

A vállalatba adási koncepció összeállítása 

A vállalatba adási koncepció célja meghatározni, illetve rögzíteni az építési folyamatnak 
azokat az elemeit, amelyek teljesülése a vállalatba adandó feladatok teljesítésétől függ 
(az üzemeltetés megkezdésének az időpontja, a bekerülési költség korlátja, a 
megvalósítandó építmény műszaki tartalma), továbbá a vállalkozó kiválasztására 
vonatkozó elképzeléseket, feltételeket. Ez utóbbiakhoz tartozik a kiválasztás módjának és 
a pályázók körének megválasztására vonatkozó feltételek rögzítése. A kiválasztás 
módjához tartozik, hogy a pályázat elbírálása egy-, két- vagy háromfordulós, hogy az 
ajánlattételben szereplő paraméterek közül melyik a döntő, vagy hányat és mi módon 
súlyozva tesznek a mérlegre, illetve az utolsó fordulóban egyeztetést tartanak-e vagy 
sem, valamint „árlejtést” alkalmaznak-e, vagy sem. A pályázók körének 
meghatározásánál figyelembe vehetnek szakmai referenciát, éves árbevételt, annak 
arányát az építmény bekerülési költségéhez. Rögzíthetnek olyan feltételeket, hogy a 
teljes építési folyamat minden lépését több, egymáshoz kapcsolódó vállalatba adják, 
vagy legkevesebb hány érvényes ajánlattétel esetén választanak ki nyertest. Végül a 
vállalatba adási eljárás különböző fordulópontjait és határidőit is rögzítik. 

A vállalatba adási koncepció része a kiválasztás szempontjainak meghatározása. A 
kiválasztás szempontjai közé soroljuk a szolgáltatás díját, a szakmai referenciát és a 
szolgáltatás díjának a nagyságával arányos szakembergárda meglétét. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy túlságosan alacsony áron dolgozó szakemberek kezéből kikerülő munka 
nem minden esetben éri el az elvárt, a kívánt szintet. A szolgáltatás díja mellett, sőt 
néha annak ellenében súlyt kell adni a referenciának. A szakembergárda megléte 
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biztosíték arra, hogy kezdettől fogva dolgozik mérnökszolgáltató a létesítmény 
létrehozásának az érdekében, a hiányos létszámú mérnökszolgáltató csapatnak 
következménye lehet, hogy az építési munka szervezetlenül, a szükséges felügyelet 
nélkül történjék. (Ez utóbbi, kerülendő.) 

A vállalatba adási dokumentáció összeállítása. 

A vállalatba adási dokumentáció az alábbi részeket tartalmazza: 

– Ajánlattételi kiírás, 
– Műszaki tervek, 
– Költségvetési kiírás, 
– Ajánlattételi és vállalatba adási feltételek, 
– Vállalkozási szerződés tervezete. 

Elvben az első két rész birtokában már lehet ajánlatot kérni. A költségvetési kiírás 
megléte kizárja annak a lehetőségét, hogy a különböző ajánlatevők más és más 
mennyiséget és minőséget árazzanak be. Előfordulhat olyan helyzet, hogy ugyanazokra a 
műszaki tervekre más és más műszaki tartalommal adnak ajánlatot. Költségvetési kiírás 
esetén is lehetnek eltérések, elsősorban eltérő technológia alkalmazása okán. Viták és 
eltérések elkerülése érdekében szokták rögzíteni, hogy csak és kizárólag a 
költségvetésben szereplő tételekre kérik az ajánlatot, és majd a szerződéskötésnél veszik 
figyelembe az eltéréseket. Ennek egy szakmailag jobban kezelhető változata az, amikor a 
„kérdések és válaszok” keretén belül tisztázzák az eltéréseket, és az ajánlatevőknek 
egységes alternatívát kínálnak fel. Közbeszerzés esetén ez többnyire nem (mindig) 
járható út, mivel ha a kiinduló adatokat módosítják, akkor új pályázatot kell kiírni. Az 
ajánlattevőknek az ajánlattételi és a vállalatba adási feltételeinek az ismerete lehetővé 
teszi, hogy az építtető elvárásainak megfelelően alakítsa az ajánlatát. Az ajánlattevőnek, 
azaz a potenciális szerződő félnek a vállalkozási szerződés tervezetének az ismerete 
lehetővé teszi, hogy felmérje, milyen szerződési feltételekkel kell szembenéznie, ha az 
ajánlatát elfogadják: a szerződés egyes elemei ugyanis befolyásol(hat)ják az ajánlat 
egyes tételeit. 

Az ajánlattételre felkérendő cégek jegyzékének az összeállítása (közbeszerzés esetén ez 
elmarad). A vállalatba adás koncepciójában rögzítésre került, milyen feltételeket kielégítő 
cégek jöhetnek szóba. A „rostálás” elvégezhető a cégnyilvántartási adatbázis 
átvizsgálásával vagy előminősítési eljárással. Az építmény létrehozásának az egyik 
legfontosabb feltétele, hogy a kivitelező szakmailag felkészült legyen mind a műszaki 
tartalom, mind a létrehozandó építmény értékét illetően. A jegyzék összeállításának, 
illetve az előminősítő eljárásnak a célja éppen az, hogy már az ajánlattevők körét 
szűkítsük azokra, akik valóban képesek a feladatot az elvárt szinten elvégezni. 

Az ajánlatkérések kibocsátása, illetve a közbeszerzés meghirdetése. Az első esetben az 
ajánlattételre felkérendő cégek jegyzékében szereplő cégeknek küldik el az ajánlattételi 
kiírást. A második esetben a közbeszerzési törvény betűjének a szellemében meghirdetik 
a közbeszerzési eljárást. 

A helyszín megtekintése, konzultáció, kérdések és válaszok. Az ajánlattevők részére 
lehetővé kell tenni, hogy megismerkedjenek a helyszínnel, ezt szolgálja a helyszíni 
bejárás. Ezt követően konzultációt kell biztosítani egyrészt az ajánlattételi kiírással, 
valamint a műszaki tervekkel kapcsolatban. Mindkettő formailag „kérdések és válaszok” 
formájában megy végbe. Az ajánlattevésre jelentkezettek kérdéseiket felteszik az ajánlat 
kibocsátója felé. Többnyire a helyszínen, a konzultáció ideje alatt, megválaszolják szóban 
a kérdéseket, de a kérdésekre adott választ írásban megküldik minden, még a helyszíni 
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bejáráson és/vagy a konzultáción jelen nem lévő, de az ajánlattételre felkért, illetve az 
ajánlattételi felhívást kivevő „fél” részére. 

Az ajánlattétel folyamatában az ajánlattevő – tehát a potenciális kivitelező – áttekinti, 
bizonyos fokig ellenőrzi, a műszaki terveket. Erről egy önálló alpontban lesz szó. 

Az ajánlatok kidolgozása. Az ajánlattevők feladata. 

Az ajánlatok benyújtása. Az elkészült ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megjelölt 
helyen és határidőig az ajánlattevők benyújtják. 

Az ajánlatok felbontása. Az ajánlatok felbontására időpontot jelöl meg az ajánlatkérő; 
értesíti az ajánlattevőket. Az ajánlatok felbontásának legfontosabb feladata rögzíteni az 
ajánlattevőket (többnyire jeligével), a vállalási árat, a határidőt (ha az változó 
paraméter). 

Az ajánlatok értékelése, bírálat és döntéshozatal. Az ajánlatkérő az ajánlattételi és 
vállalatba adási feltételek alapján – többnyire mérnökszolgáltató bevonásával – értékeli a 
beérkezett ajánlatokat, elkészíti a bírálatokat, majd döntést hoz. 

Ha az ajánlattételnek konzultáció, netán „árlejtés” is része, akkor a bírálat és 
döntéshozatal előtt az ajánlattevők és az ajánlatkérő konzultálnak, illetve az ajánlattevők 
saját áraikból „kedvezményt” adnak. 

Az „árlejtés” kapcsán a következő megjegyzéseket tesszük. Ha előre tudjuk, hogy a 
végén kedvezményt kell adni, akkor eleve beleépítjük a kedvezményt az árba, hogy el 
lehessen hagyni. A pályázatnak pont az a célja, hogy minőségi munkát kapjunk – ennek 
megfelelő minőségű árért. Ezért egy értelmetlen árlejtés tönkreteszi az áron alul 
vállalkozót, ezzel együtt az építmény létrehozását is, majd – a rendszer folyományaként 
– magát az egész építőipari piacot. 

A döntéshozatal során nem mindig fő szempont az ár. Általában az átlagosnál jelentősen 
alacsonyabb árért ajánlkozó vélhetően vagy nem ért a szakmához, vagy silány minőségű 
munkát végez az áron aluli árért cserébe. Ennek ellentettjeként, az átlagosnál 
lényegesen magasabb árért ajánlkozó vélhetően ezen a munkák szeretne meg-
gazdagodni, és nem a műszaki tartalom feletti extra vagy luxus kivitelű anyagot kíván 
beépíteni. Kellően körültekintő bírálat során az ajánlatkérő a legolcsóbb és legdrágább, 
vagy az átlagostól ± 5%-os sávon kívül eső ajánlatokat a döntéshozatalból kizárja. 

Ezt követően merül fel az a kérdés, hogy ha az átlagtól csak ± 5%-ban szórnak az 
ajánlatok árai, akkor mi alapján lehet, mi alapján kell kiválasztani azt az ajánlattevőt, 
akire a munkát bízzuk. A válasz a szakmai tudásban, azaz a referenciákban rejlik. Ezen 
kívül figyelembe szokás venni az ajánlattevőnek az ajánlatkéréshez viszonyítva (az 
ajánlatkérőnek) kedvezőbb fizetési feltételeit, a vállalt határidőket. A pénzügyi szemlélet 
szerint ezek egyrészt költséget takarít(hat)nak meg a beruházónak (kedvezőbb fizetési 
feltételek), másrészt korábbra hozhatják a befektetés megtérülésének időpontját 
(kedvezőbb határidők). 

Célszerű mérlegelni az ajánlkozó pénzügyi helyzetét. Egy hitelekkel, adósságokkal 
küszködő vállalkozás nem lesz képes a befektetés ráeső költségét zökkenőmentesen 
finanszírozni. 

Eredményhirdetés 

A döntés után az ajánlatkérő időpontot jelöl meg; értesíti az ajánlattevőket, és kihirdeti 
az eredményt. 
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2.3.4. Kitérő: a kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálata az ajánlattétel során, 
illetve a kivitelezés megkezdése előtt 

Jelen pontban csak a kivitelezés vállalatba adására vonatkozó kérdéseket tárgyalunk. 

Az ajánlattételhez a vállalkozóknak a pályázati tervdokumentációt (többnyire a ten-
derterv vagy a kiviteli terv) adják át. A tervdokumentáció alapján teszik meg 
ajánlataikat. A kivitelezés (az építmény létrehozása) a kiviteli tervdokumentáció alapján 
történik. A fentieket figyelembe véve a vállalatba adást megelőzően a kivitelező részéről 
szükségessé válik a tervdokumentáció felülvizsgálata. 

A tender- és/vagy kiviteli tervdokumentációnak a tervező, valamint a műszaki ellenőr 
és/vagy a mérnökszolgáltató általi ellenőrzéséről az előzőkben már szóltunk. Arra is 
felhívtuk a figyelmet, hogy az általuk végzett ellenőrzés célja egyrészt a tervnek mint 
alkotásnak az ellenőrzése (belső ellentmondás-mentesség kizárása), másrész az álta-
lános (jogi és műszaki) előírásokhoz, elvárásokhoz való összhangja, végül a megrendelő 
(építtetői) elképzelésekkel, elvárásokkal való összhangjának az ellenőrzésre. A 
kivitelezéshez kapcsolható elvárások formálisan megjelennek az ellenőrzés során, hiszen 
a megrendelői elképezésben nyíltan vagy burkoltan benne van, hogy a tervezett 
építmény megépíthető legyen olyan anyagokból, amelyek beszerezhetők. Mégis, a 
kivitelezéshez kapcsolható követelményeket teljes mélységében az értheti meg és 
vizsgálhatja felül, akinek az adott terv alapján az építményt meg kell építenie. Ezért a 
kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező tekinti át a terveket. 

A törvények két ellenőrzést írnak elő. 

A kivitelezőt jogszabály kötelezi arra, hogy a terveket a megvalósíthatóság szem-
pontjából tekintse át. 

Az állam, illetve az önkormányzatok által finanszírozott építmények esetén a kiviteli 
tervdokumentációt tervellenőrök kötelesek ellenőrizni. 

A terv felülvizsgálatát a kivitelező szakmai és vállalati szempontból tekinti át. A két 
szempontot az építmény létrehozásában résztvevők felelősségmegoszlása indokolja. A 
felelősségi körök megoszlása a következő. 

A kivitelező és a munkákat a helyszínen irányító felelős műszaki vezető „szakvállalkozó”: 
mindketten az építménynek a terv szerinti megépítésére szakosodtak; ennek 
megfelelően szakvállalkozói felelősségük az építésre és az építéssel létrehozott épít-
ményre vonatkozik. A tervért, amely alapján a kivitelező dolgozik, a kivitelező nem felel. 
A tervért a tervező tartozik tervezői felelősséggel. A tervellenőrzésért a tervellenőr felel, 
rendszerint megbízói felelősséggel. A tervnek a kivitelezés szempontjából történő 
értelmezésében és ellenőrzésében a műszaki ellenőr és/vagy a mérnökszolgáltató, 
valamint a kivitelező is részt vesz. A műszaki ellenőr és/vagy a mérnökszolgáltató a terv 
ellenőrzésért megbízói felelősséggel felel. A kivitelező felelőssége azoknak a 
tervrészleteknek a kiszűrésére vonatkozik, amely tervrészletek megvalósítása esetén az 
épület vagy nem építhető meg, vagy az épület hibássá válik, illetve balesetveszélyes 
lesz, vagy rendeltetésszerűen nem lesz használható. 

A fentieket figyelembe véve, a kivitelező – mint szakvállalkozó – két szempontból tekinti 
át a terveket. Az egyik a szűkebb értelemben vett szakmai szempont, a másik pedig 
vállalkozói szempont. 
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A kivitelező szakmai szempont alapján azt vizsgálja, hogy vajon 

– a tervekben foglaltak „maradéktalanul” megérthetők-e, 
– a tervekben foglaltak „maradéktalanul” megépíthetők-e, 
– a tervezői megoldások bemutatása kellő mélységben történt-e ahhoz, hogy az 

építmény megfelelő minőségben megépíthető legyen, 
– a tervekben nincs-e hiányosság, illetve hiba. 

A kivitelező vállalkozói szempont alapján azt vizsgálja, hogy vajon 

– a tervdokumentáció tartalmazza-e az érvényes és jogerős építési (bontási) enge-
délyt, 

– a tervdokumentáció tartalmazza-e az érvényes és jogerős építési (bontási) enge-
délyezési tervdokumentációt, 

– az ajánlattételre vagy kivitelezésre átadott tervdokumentáció az engedélyezési 
tervdokumentáció alapján készült-e, 

– a tervjegyzék megvan-e, és a tervdokumentációval összhangban van-e, 
– az egyes tervlapoknak megfelelő-e a műszaki tartalma (ábrázolás, szöveg, szá-

mítások, méretezések), 
– az egyes tervlapok egymáshoz kapcsolódódnak-e, egymásra épülnek-e, hogy azok 

egységes dokumentációt alkotnak-e, 
– a tervdokumentáció megfelel-e a jogi és műszaki előírásoknak, azok formai és 

tartalmi szempontjainak, 
– a tervben beépítésre előírt építőanyagok, szerkezetek beszerezhetőek-e, kapha-

tóak-e a kereskedelemben, 
– a tervezett megoldások az építés és a véghasználat ideje alatt kellően bizton-

ságosak-e, megfelelnek-e az élet- és vagyonbiztonság követelményének? 

A kivitelező – csakúgy, mint a műszaki ellenőr és/vagy a mérnökszolgáltató – 
észrevételeit átadja az építtetőnek. Szükség esetén egyeztetnek, majd a terveket a 
tervező javítja és/vagy módosítja. 

A kivitelező még egy szempont szerint nézheti át a tervdokumentációt. Ez abban az 
esetben merül fel, ha az ajánlattételi (tender-) és a kiviteli tervdokumentáció nem 
egyezik meg. Ekkor a kivitelező azt vizsgálja meg, hogy vajon a kiviteli tervdokumentáció 
és az ajánlattételi tervdokumentáció között nincs-e a műszaki tartalomban eltérés. Ez 
befolyásolhatja a költséget, a kivitelezés módját és a kivitelezés idejét. Ezek azok az 
eltérések, amelyeket egy szerződés többnyire írásban rögzít, továbbá rendszerint 
szankcionálja is az attól való eltérést. Eltérés esetén a feleknek egyeztetniük kell. 
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3. AZ ÉPÍTMÉNY LÉTREHOZÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

3.1. Bevezetés 

Az építmény létrehozásának előkészítése két nagyobb csoportra bontható: a 
megvalósítandó építmény meghatározására és az építési folyamat programjának a 
meghatározására. 

A megvalósítandó építmény meghatározásának három lépése: 

– a megvalósítandó építmény körvonalazása, 
– a döntést megalapozó műszaki-gazdasági elemzés (úgynevezett belső elemzés), 
– a megvalósíthatóság vizsgálata. 

Az építési folyamat programjának a megalkotása szintén három lépésre bontható: 

– az ingatlan kiválasztása (ha nem egy ingatlanhoz kapcsolódik az építmény meg-
határozása), 

– az előkészítő tervműveletek elvégzése (vázlat- és/vagy tanulmánytervek készí-
tése), 

– az építési folyamat programjának a megalkotása. 

A megvalósítandó építmény meghatározása egy építmény megépítésének, vagy egy 
(rendszerint építményhez kapcsolódó) vállalkozásnak a felvetésével indul. Az építmény 
megépítésének felvetését követi a döntést megalapozó műszaki-gazdasági elemzés, 
röviden belső elemzés. Ennek során áttekintik a pénzügyi lehetőségeket, azt vizsgálják, 
hogy rendelkezésre áll-e az a pénzösszeg, amely az építmény megépítéséhez szükséges. 
A „rendelkezésre áll” érthető úgy is, hogy egy pénzügyi intézmény megelőlegezi (hitelezi) 
a kívánt összeget, majd az építési folyamatok során létrehozott építmény az 
üzemeltetése során „megtermeli” az árát – kamatos kamattal együtt. A „rendelkezésre 
áll” érthető úgy is, hogy az építtető, vagy a befektető a kívánt összeggel már 
rendelkezik. Ezt az elemzést rendszerint még az a szakember vagy szakcég végzi, aki a 
megvalósítandó építményt körvonalazza. Az elemzést követi a megvalósíthatósági 
vizsgálat. Ez elsősorban műszaki és pénzügyi kérdéseket, valamint olyan további 
kérdések vizsgálatát foglalja magába, amelyek befolyásolhatják az építmény 
megvalósítását. Ide tartoznak – a teljesség igénye nélkül – az infrastrukturális kérdések, 
például a kiválasztott körzet rendelkezik-e a szükséges infrastruktúrával, valamint a tár- 
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sadalmi kérdések, például az adott terület lakóinak a hozzáállása. A megvalósulási 
vizsgálatot többnyire építési befektetések műszaki-gazdasági kérdéseivel foglalkozó 
szakirányú cégek, azaz külső szakértők végzik. 

Az építési folyamat programjának a megalkotásához rendszerint mérnökszolgáltatót és 
tervezőt választunk. 

A mérnökszolgáltató kiválasztásának a célja, hogy az építtető „rendelkezzen” az építési 
folyamatok alatt műszaki kérdésekben őt segítő mérnökökkel. A döntés előkészítésében 
az építtetőt tanácsadó vagy szakértő segíti. A döntést az építtető hozza meg. Általában 
ajánlatot kérnek be több mérnökszolgáltatótól (versenyhelyzetet teremtenek). Végezetül 
a mérnökszolgáltatót kiválasztják. 

A tervező kiválasztása hasonló. Eltérés annyi lehet, hogy a döntés előkészítésében az 
építtetőt a tanácsadó vagy a szakértő mellett vagy a helyett, a mérnökszolgáltató segíti. 

Az ingatlan kiválasztása része az építési folyamat programja megalkotásának, de mivel 
elsősorban nem szervezési kérdés, ezért a tárgyalásától eltekintünk. Feltételezzük, hogy 
a kérdéses ingatlan már rendelkezésre áll vagy a kiválasztása már megtörtént. 

Az előkészítő tervműveletek elvégzésének célja a megvalósítandó építményre vonatkozó 
vázlat- és/vagy tanulmányterv elkészítése. A folyamatot legjobban az iteratív eljáráshoz 
lehet hasonlítani: a tervező a kiindulási elképezés alapján vázlatokat készít. Ezeket 
bemutatja, ismerteti az építtetőnek és/vagy az építtető mérnökszolgáltatójának. A 
konzultáció során formálódik az építmény: az építtető az igényeit tárja a tervező elé, a 
tervező a szakmai lehetőségekkel szembesíti az építtetőt. A konzultációt követően a 
tervező módosítja a tervet és/vagy újabb részletek dolgoz ki, az építtető a műszaki 
lehetőségek függvényében az építmény megvalósításának műszaki szempontból 
megfogalmazható elvárásokat módosítja. A folyamatot – azaz a vázlatterv és/vagy 
tanulmányterv „készítését” – addig végzik, ameddig az építtetői elvárást, a tervezési 
előírásokat és a műszaki lehetőségeket összhangba nem hozták. A szakasz azzal zárul, 
hogy elkészül a vázlat- és/vagy tanulmányterv. 

Az építési folyamat programjának a megalkotása az építmény megvalósításának a 
műszaki tartalmát, a minőségi jellemzőit, a költségeit, az időbeli lefolyását határozza 
meg. Egyúttal olyan dokumentumként – az építés lebonyolításának a forgatókönyveként 
vagy programkönyveként – szolgál, amely az építmény megvalósításában részt vevő 
személyek és cégek számára egységes kiindulási és/vagy viszonyítási alapot határoz meg 
az építési folyamat teljes időszaka alatt (hacsak nem módosítják menet közben az építés 
lebonyolításának a programját). 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az építési folyamat programja megalkotásának a 
lépésében az építmény megvalósításával kapcsolatban felmerülő műszaki, jogi, pénzügyi 
stb. kérdéseket vázlattervnek megfelelő szinten dolgozzák ki. Ugyan formálisan az építés 
lebonyolításának egy véglegesnek tekinthető forgatókönyvét állítják össze, de a 
kiindulási adatok tapasztalati becslésen alapulnak. A várható bekerülési költségeket csak 
a vállalatba adáskor lehet pontosítani, ugyanakkor a ténylegesen kifizetett költségeket a 
pénzügyi lezáráskor lehet rögzíteni. Ehhez hasonlóan az építmény megvalósításához 
szükséges pénzügyi erőforrásokat és a megtérülés mutatóit csak tervezni lehet, de csak 
a tényleges üzemeltetés során nyílik alkalom a tervezett összeget és a megvalósult, a 
megtérülést jellemző összegeket összevetni. 
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3.2. A megvalósítandó építmény körvonalazása 

Egy építmény létrehozásának körvonalazása rendszerint egy ötleten alapul. Az ötlet 
nyugodhat „tisztán” gazdasági megfontolásokon (például amikor egy termelőegységet 
hoznak létre), valamint alapulhat társadalmi elváráson-szükségszerűségen (például 
amikor egy oktatási intézményt hoznak létre), de alapulhat emberbaráti szereteten is 
(mint amikor valaki vagy egy egész népcsoport, haszon elvárása nélkül fedezi egy, 
elsősorban kulturális vagy kultikus célokat szolgáló építmény megépítését). 
 
3.3. A döntést megalapozó műszaki-gazdasági elemzés 

Az építési folyamatra vonatkozó döntést megalapozó műszaki-gazdasági elemzést szokás 
belső elemzésnek is nevezni. Elsősorban a megvalósítandó építmény meghatározója, 
vagy az a „cég”, ahol a megvalósítandó építmény körvonalazódott, végzi el az elemzést. 
Ezért legtöbbször a saját üzleti céljaik és ismereteik függvényében végzik el az elemzést. 
Az elemzés inkább becslésekre, semmint részletes analízisre támaszkodik. Ennek 
megfelelően a belső elemzést a „nagyvonalú” közelítés jellemzi: a tapasztalat szerint a 
megtérülést a valóságosnál gyorsabbnak, a bekerülési költséget a valóságosnál 
alacsonyabbnak becsülik. 

A döntést megalapozó műszaki-gazdasági elemzést alapvetően a következő szakaszokra 
lehet bontani. 

A kiinduló pont maga a megvalósítandó építmény. 

A megvalósítandó építmény pontosabb körülírása, részletesebb meghatározása. Célja a 
megvalósítandó építmény olyan mélységű meghatározása, amely alkalmas a leendő 
építési folyamatok megfogalmazására. 

Az építési hely megválasztása vagy legalábbis annak vizsgálata, hogy milyen helyen 
lehet, célszerű, netán szükséges a megvalósítandó építményt létrehozni. Első feladata 
telepítés körzetének a kiválasztása. Ennek során a megvalósítás környezeti feltételeivel 
kapcsolatos építtetői elvárásokat fogalmazzák meg. A második feladat az adott vagy már 
kiválasztott körzeten belüli lehetséges helyek kiválasztása. Ezen belül az építési hellyel 
kapcsolatos építtetői igények és a kiválasztás szempontjai kerülnek rögzítésre. Ezzel 
együtt körvonalazzák, vagy szerencsés esetben, (tételesen) rögzítik az építési helyszín 
elvárt adottságait. A harmadik feladat az építési helyszín megkívánt követelményeinek-
feltételeinek rögzítése. Ezzel történik meg az építési helyszín kiválasztásának az 
előkészítése. 

Az építmény megvalósításának műszaki, jogi és gazdasági körülményeinek előzetes 
rögzítése, azaz az építési folyamatok előzetes paraméterezése. 

Az építési folyamatokkal szembeni organizációs és ütemezési elképzelésekre vonatkozó 
építtetői elvárások meghatározása. 

Az építmény megvalósítása várható költségeinek, illetve a lehetséges költséghatároknak 
az előzetes meghatározása. 

Az építmény megvalósítása mérlegének előzetes elkészítése. Ennek során a finanszírozási 
kérdéseket tekintik át. Szükség esetén több változat is készül. 

Az építmény megvalósításának előzetes vizsgálata. Ezt is több részre szokás bontani. Az 
első a szervezeti és a működési elképzelés kidolgozása. A második az építmény lét-
rehozásának személyi és tárgyi feltételrendszere elképzelésének a kidolgozása. Végül a 
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harmadik az építmény megvalósítása mérlegének a részletesebb kidolgozása. Ez az 
alapja a költségek hatásai vizsgálatának, valamint az építési folyamatok egyes lépéseivel 
párhuzamosan a mérleg folyamatos nyomon követésének, korrigálásának, illetve az 
egyes lépések költségkorlátjai folyamatos felügyeletének. 

Az építési folyamatok lebonyolítása döntéshozatali módjának, azon belül az egyes 
döntéshozatali lépéseknek a meghatározása. 

Az intézkedési program összeállítása. 
 
3.4. A megvalósíthatóság vizsgálata 

A megvalósíthatóság vizsgálata gyakorlatilag egy megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítését foglalja magába. Az elemzést erre szakosodott „cég”, vagy különböző 
szakértőkből összeállított csoport végzi. A megvalósíthatóság vizsgálatának két szintje lé-
tezik. Az egyik az előkészítő, a másik a részletes megvalósulási tanulmány. Az előkészítő 
megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy felvázoljon több lehetséges műszaki 
megoldást, különböző változatot, azokat vesse össze, és ezzel készítse elő az optimá-
lisnak tekinthető változat kiválasztására irányuló döntést. A részletes megvalósíthatósági 
tanulmány alapja egy vázlatterv (tehát hallgatólagosan kiválasztódott már az op-
timálisnak tekinthető változat), erre alapul a költségbecslés, vizsgálják a forrásbizto-
sítást, kialakítják a finanszírozási modellt, és megtérülési számítást végzenek. Végezetül 
megvizsgálják, hogy az építési folyamatok során a munkálatok tervezett ütemezése 
mellett a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet minden időpillanatban meghaladja-e a 
szükséges ráfordítások értékét. 

A megvalósíthatósági tanulmányban a következő kérdésköröket kell áttekinteni: a 
kiindulási adatok, a javasolt megoldás(ok), a környezeti hatások vizsgálata, az építmény 
létrehozásának a költségei, az építési folyamatok ütemterve, az üzemeltetési költségek, 
pénzforrások és megtérülési mutatók. A tanulmány tartalmazza az összefoglalást, a 
tartalomjegyzéket, a bevezetést, valamint függelékként a tanulmány elkészítése során 
felhasznált különböző dokumentumokat, valamint azt a programvázlatot, amely az alapja 
(lehet) az építési folyamatok programja véglegesítésének. 

A megvalósíthatósági tanulmány kiindulási adatai: az építmény (a létesítmény) 
környezete, infrastruktúra (közlekedési hálózatok, közművesítés), maguk az épületek, a 
berendezések, azok közül külön kiemelve az energiafogyasztó és -termelő berende-
zéseket, valamint az energiafogyasztás, amit többnyire az energiahordozók (gáz, olaj, 
villany, meleg víz, szén, fa) szerint szokás csoportosítani. A kiindulási adatok a tervezett 
építményre (létesítményre) vonatkoznak. 

A javasolt megoldás az alábbi főbb kérdésekkel foglalkozik: az egyes javasolt megoldás 
építményigénye, berendezésigénye, kapcsolódás az épített környezethez, elsősorban 
közlekedés és közművek, várható energiaigény, üzemeltetési stratégia. Az egyes 
változatok ismertetése után azok indoklása. Ezt követi egy összehasonlítás, azaz az 
érvek és ellenérvek mérlegelése, és végül egy, a továbbiakban vizsgálandó változat 
kiemelése indoklással együtt. 

A környezeti hatások vizsgálata elsőnek a meglévő állapotot ismerteti, majd áttekinti a 
megvalósítás környezeti hatásait, végül eldönti, hogy szükséges-e egy környezeti 
hatástanulmány vagy sem, ha igen, akkor meghatározza annak célját. 
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A megvalósítás költségei a különböző vizsgálatok és tervezések, az építés, a beszerzés, a 
szerelés, valamint az üzempróbák és a próbaüzem, valamint az üzembe helyezés 
költségeit foglalja magába. 

A megvalósítás ütemterve – teljes párhuzamban a megvalósítás költségeivel – a 
vizsgálatok, a tervezés, az építés, a beszerzés, a szerelés, valamint az üzempróbák és a 
próbaüzem, tovább az üzembe helyezés időbeli lefolyását tekinti át. 

Üzemeltetési költségek elsősorban a napi fenntartás, ezen belül külön rovatban az 
energiafelhasználás, a karbantartás és a munkaerő költségeit foglalja magában. 

A pénzforrások áttekintése során a saját tőkét, a bankhiteleket és a támogatásokat veszi 
sorra. 

A megtérülési mutatók meghatározása során – összhangban a pénzforrásokkal – a saját 
tőke és a bankhitelek megtérülésével foglalkozik, valamint a támogatások felhasználását 
ütemezi. 

A megvalósíthatósági tanulmányhoz csatolják azokat a dokumentumokat, amelyek 
felhasználásával a megvalósíthatósági tanulmány készült. Ezek elsősorban a következők 
lehetnek: műszaki előterv, gazdasági számítások, környezeti hatástanulmány(ok). 
Előfordul, hogy már megindult a tervezés. Ebben az esetben, ha van, akkor, az (elvi) 
engedélyezési tervet, (elvi) építési engedélyt, tendertervet, kiviteli tervet. Megjegyezzük, 
hogy ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése már túllépi az építmény 
létrehozásának az előkészítési szakaszát, inkább a tervezési szakaszra jellemzőek. 

A megvalósíthatósági tanulmány része lehet a döntés előkészítését követően azoknak a 
konkrét feladatoknak a megnevezése, amely az építmény megvalósításának előkészítését 
segítik, azaz irányt mutatnak. Ez az iránymutatás elsősorban az építési folyamat 
programjának a megalkotása és az építmény tervezése egyes elemeit foglalja magába. 
 
3.5. Az előkészítő tervműveletek elvégzése 

Az építtető, a beruházó, a befektető megfogalmazza a tervezett építményre vonatkozó 
legfontosabb elvárásait. Az esetek többségében ezt már az előtt megteszi, hogy a 
tervezőt kiválasztotta volna, hiszen a tervező kiválasztása többnyire úgy történik, hogy a 
tervező már tudja milyen feladato(ka)t kell megoldania. 

Az építtető, a beruházó, a befektető és (többnyire már a kiválasztott) tervező 
egyeztetése során alakulnak ki a tervezett építmény jellemzői. 

Az építmény jellemzői egyrészt magára az építményre, másrészt annak az épített és 
természeti környezetére, abban való elhelyezkedésére vonatkoznak. 

Az építmény létrehozásának a műszaki tartalma 

– Lakóépület (családi ház, társasház, lakópark) 
– Középület (irodaház, szálloda, kórház, egyetem, kultúrát közvetítő épület, sport-

létesítmény) 
– Kereskedelem (bolt, kisáruház, szakáruház, nagyáruház, piac, vásárcsarnok) 
– Ipar (műhely, kisüzem, gyár, ipartelep, erőmű, hulladéktároló, -feldolgozó) 
– Közlekedés, szállítás (út, vasút, híd, alagút) 
– Közműhálózat 
– Energiatermelés és/vagy energiahálózat 
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A megvalósítandó építmény alapparaméterei 

– Műszaki tartalom 
– Méret (négyzetméter, méter, kilométer, kilowatt) 
– Érték (millió vagy milliárd forint) 

Környezeti adottságok 

– A terület típusa 
– A település típusa 
– A település körzetének típusa 
– A környező beépítettség 
– Természeti adottságok 

Közlekedési kapcsolatok 

– Közút 
– Vasút 
– Repülőtér 
– Tömegközlekedés 
– Parkoló 

Közmű- és energiakapcsolatok 

– Víz 
– Tűzivíz 
– Csatorna 
– Kapcsolattartás (telefon, közháló, televízió) 
– Gáz 
– Távhő 
– Elektromos áram 

Telekadottságok 

– Tájolás 
– Méret 
– Terepviszonyok 
– Beépítési mód 

A tervezés előkészítésének a folyamata. A tervező az építmény jellemzőinek az is-
meretében állítja össze a tervezési programját, határozza meg a tervezési feladatra 
vonatkozó előírásokat, szabványokat, valamint a tervezőnek az építtetőtől elvárt adat-
szolgáltatási igényét. 

A tervező az építmény jellemzőinek ismeretében először meghatározza, hogy vajon az 
építés építési engedélyezési eljárás alá tartozik-e vagy sem. Ennek függvényében kell 
engedélyezési tervdokumentációt készíteni és engedélyezési eljárást lefolytatni. Az 
építmények létrehozása, megvalósítása (építése, átalakítása, erősítése, bontása) 
többsége engedélyköteles építési tevékenység, ezért a továbbiakban azzal a 
feltételezéssel ismertetjük az építés folyamatait, hogy az engedélyezési eljárásra szükség 
van. 

Az adatszolgáltatásnak az ingatlanra, illetve annak a környezetére vonatkozó részéhez 
a(z építész) tervező tájékozódik az illetékes önkormányzatnál és a földhivatalnál, 
valamint szakági tervezőket von a munkába. 
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A tervező a tájékozódás részeként megismerkedik az ingatlanra vonatkozó építési 
követelményekkel. Ezek elsősorban a következők: 

– a telek övezeti besorolása, 
– a telek beépítési módja, 
– a telekre engedélyezett beépíthetőségi arány, 
– a legmagasabb értékű szintterületi mutató, 
– az előírt legkisebb zöldfelületi arány, 
– a legnagyobb építménymagasság, 

továbbá 

– a telekre vonatkozó (esetleges) régészeti követelmények, 
– a telken álló épület(ek)re vonatkozó (esetleges) városképi, műemlékei, örökség-

védelmi besorolás, 
– a telek beépítésének (esetleges) magassági korlátozása. 

A követelmények első csoportját a rendezési terv, a második csoportját a hivatalos 
helyszínrajz tartalmazza. 

A tervező a tájékozódás során megismerkedik a tulajdoni lappal. Ez tartalmazza a telekre 
vonatkozó legfontosabb adatokat: az ingatlan címét, helyrajzi számát, méretét, 
földhasználati besorolását, a tulajdonost, a tulajdonjog megszerzésének a módját, az 
ingatlannal kapcsolatos korlátozásokat, például bankok vagy pénzintézetek által 
bejegyzett jelzálogot, vagy valamilyen elidegenítési tilalmat, haszonélvezetet. 

Végül a szakági tervezők elkészítik a tervezést megalapozó szakági terveket. 

A település- vagy várostervező, amennyiben szükséges, elkészíti a szabályozási tervet. 

A geodéta felveszi az építkezéssel érintett (föld)ingatlan alaprajzi és magassági méreteit, 
elkészíti a szintvonalas térképet (helyszínrajzot), szükség esetén elkészíti a 
telekmegosztási vagy -egyesítési tervet. 

A geotechnikus elvégzi a talaj feltárását, elkészíti a területismertető geotechnikai 
szakvéleményt, feltárja a szomszédos építmények alapjait. 

A felmérési szakember felméri a szomszédos épületeket, illetve építményeket. 

A statikus felméri a környező épületek (illetve építmények) állapotát, elkészíti az 
állapotrögzítő és/vagy állapotértékelő szakértői véleményt. 

Szükségessé válhat különböző tanulmányok készítése. Így a természetet érintő építkezés 
esetén környezeti hatástanulmány, városképi, műemlékei, örökségvédelmi épületet 
érintő építkezés esetén műemléki tanulmány készítését írhatja elő az építési és/vagy a 
szakhatóság. 

Az építész az ingatlanról és a környezetéről fényképes dokumentációt állít össze. Ez 
vonatkozik az ingatlan határain álló épületekre csakúgy, mint az utcakép(ek)re, vagy 
környezetben álló egyéb építményekre. 

A pályatervező, illetve a műtárgytervező megvizsgálja a nyomvonal vezetésének és a 
csomópontok kialakításának a lehetőségeit, a tervezett és meglévő vonalas létesítmény, 
műtárgy és közmű egymáshoz viszonyított helyzetét, a csatlakozási és keresztezési 
lehetőségeket. 

A különböző tervezési adatok ismeretében, a tervezést megalapozó feladatok elvégzése 
után a(z építész) tervező elkészíti a vázlat- és/vagy tanulmánytervet. 
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A fentebb ismertetett lépésekkel, formálisan, a tervezés előkészítése megtörtént. 
Valójában a tervezés előkészítése is iteratív folyamat. 

A szűkebb értelemben vett tervezési feladatokon túl technológiai, ütemezési és pénzügyi 
kérdéseket is meg kell (még) vizsgálni, összhangba kell hozni a megbízói, illetve építtetői 
elvárásokkal, igényekkel és lehetőségekkel. Ez formálisan az építési folyamat 
programjának a véglegesítése keretén belül történik meg. 

A tervezés lehetőségei többfélék. 

Az, hogy a tervezőt kiválasztjuk, egy a lehetséges változatok közül. Ezenkívül előfor-
dulhat, hogy tervezői tanácsadót alkalmazunk, aki előkészíti a tervezési feladatot. Egy 
másik lehetőség, hogy a tervezési faladatot pályáztatják, különösen műtárgytervezés, 
illetve szakági tervezések esetén. Mindemellett gyakorlati tény, hogy nagyobb épít-
mények esetén az „ötlet” pályázik. (Gondoljunk pl. Budapest első három hídjának 
építésére, vagy arra a gyakorlatra, hogy sokszor ötletpályázatot ínak ki!) És az ötlet 
szorosan kapcsolódik az ötletet adó tervezőhöz; többek között szerzői jogok formájában. 
 
3.6. Az építési folyamat programjának a kialakítása és a 
véglegesítése 

Az építési folyamat programjának a fogalma. Az építési folyamat programja az a 
dokumentum, amely rögzíti az építtetőnek, a beruházónak, illetve a befektetőnek a 
megvalósítandó építményre vonatkozó adatait, jelesül a létesítmények jegyzékét, a 
tervezési programot, az egyes létesítmények műszaki tartalmát, a környezetalakításra, 
az építéssel érintett területek lehatárolására vonatkozó elképzelést, az általános 
ütemtervet, a tervezett költségeket és bevételeket. 

Az építési folyamat programjának a tartalma 

Címlap. A címlap tartalmazza a megvalósítandó építmény megnevezését, címét, helyét, 
az építtető és/vagy a beruházó, illetve befektető nevét, ha van, akkor az építési folyamat 
és/vagy beruházás, illetve befektetés jelét/számát. 

Tartalomjegyzék. Felsorolja a főbb fejezetek megnevezését. 

Tervezői nyilatkozatok. Az építési folyamat programja készítőjének, illetve, ha már tervek 
is rendelkezésre állnak, akkor a tervezőknek a nyilatkozata a programban foglaltak 
megfelelőségéről. Nyilatkozat arról, hogy a programban foglaltak megfelelnek mind az 
építtetői és/vagy a beruházói, illetve a befektetői elvárásoknak, mind a jogi kereteknek, 
mind pedig a műszaki szabályozásoknak. 

Megbízói vagy építtetői nyilatkozat. A megbízó vagy az építtető nyilatkozata arról, hogy 
az építési folyamat programjában foglaltakat elfogadja. Szokás elfogadói nyilatkozatnak 
is nevezni. 

Létesítményjegyzék. Az építési folyamat programjában szereplő, azaz a megvalósítandó 
létesítmények jegyzéke. Rendszerint sorszámozzák az egyes létesítményeket. 

Tervezési program vagy tervezési feladat. A létesítményi jegyzékben szereplő léte-
sítmények tervezésére vonatkozó megbízói vagy építtetői feladatok rögzítése. 

Az egyes létesítmények műszaki tartalma. A létesítményjegyzékben szereplő egyes 
létesítmények (részletes) tervezési programja. Ezt a programot többnyire szavakban 
fogalmazzák meg, de szükség szerint magyarázó ábrák is készülhetnek. 
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A környezetalakítási elképzelés. Az elképzelés vonatkozik mind a természetes, mind az 
épített környezetre. A létesítményjegyzékben szereplő egyes létesítmények egyes 
tervezési területének, ingatlanjának, épített és természetes környezetének rendezésére 
(megváltoztatására, átalakítására) vonatkozó elképzelések bemutatása többnyire 
rajzokon, esetleg szöveges ismertetéssel is.  

Az építési folyamatok területének lehatárolása. Az építési folyamatokkal érintett területek 
rajzi, azaz térképi bemutatása. Az építési folyamatok területének lehatárolását bemutató 
térkép (helyszínrajz) bemutatja az építés-kivitelezés által érintett területeket is. Ide 
tartoznak az építmény és közvetlen környezete, a felvonulási terület (ha az építmény 
közvetlen környezete nem elégséges erre a célra) és a megközelítés lehetőségét 
bemutató környezet. 

Általános ütemterv. Az építési folyamatok időbeli lefolyásának az ütemezése. Többnyire 
sávos ütemterv formájában készül. Visszatükrözi a létesítményjegyzékben szereplő 
építmények építési ütemezését, illetve azon belül az egyes építmények főbb részeinek, 
szerkezeteinek építési ütemezését. 

Tervezett költségek. Minden olyan költséget tartalmaz, amely a létesítményjegyzékben 
szereplő építmények megvalósításával összefügg. Ez egyúttal meghatározza az építmény 
létrehozásának a forrásigényét is – annak időbeli szakaszolásával együtt. 

A program tartalmazhat további anyagokat, elsősorban olyanokat, amelyek az építési 
folyamat egy-egy későbbi szakaszában lényegesnek bizonyulhatnak. Ide tartozhatnak, 
például az elvi álláspontok, vagy alternatívák esetén a döntési mechanizmus rögzítése. 

Az építési folyamat programjának a kialakítása és véglegesítése 

Az építési folyamat programjának az alapját a vázlat- és/vagy tanulmányterv jelenti. 
Ezen tervek ismeretében készülhet el az ütemterv és az előzetes költségbecslés. 

Ezek a lépések – vázlat- és/vagy tanulmányterv elkészítése, az ütemterv összeállítása és 
az előzetes költségbecslés elkészítése – egymást követi, és minden egyes lépésben 
törekednek az építtetői és/vagy a beruházói, illetve a befektetői elképzeléseket, 
igényeket a lehető legjobban megközelíteni. Amikor az építtető és/vagy a beruházó, 
illetve a befektető úgy dönt, hogy a program jellemzői a legközelebb állnak az 
elképzeléséhez, igényeihez, akkor kerül sor az építési folyamat programjának a 
véglegesítésére és egyúttal az építési folyamat programjának az összeállítására. 
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4. AZ ÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE 

4.1. Bevezetés 

Az építmény tervezése szakaszt három lépésre bonthatjuk: 

– az engedélyezési terv készítése, 
– a hatósági eljárások lefolytatása, 
– a tender- és /vagy kiviteli terv készítése. 

A tervezés feladata megalkotni „modellben”, azaz gondolatilag a megvalósítandó 
létesítményt, építményt. A tervezés eredménye egy tervdokumentáció, amely rajzban és 
írásban rögzíti a megvalósítandó létesítmény, építmény „modelljét”. Ez utóbbi célja, hogy 
az építtetőt, a beruházót, a befektetőt hozzásegítse ahhoz, hogy el tudja képzelni, mit 
fog a kivitelező megépíteni. 

A tervezés során megkülönböztetjük a vázlat készítését, a tervezést, a tervezői 
művezetést, a megvalósulási terv összeállítását. Vázlat készítése alatt a megvalósítandó 
építmény elnagyolt, főbb méreteit, kinézetét rögzítő rajzoknak, illetve leírásoknak az 
elkészítését értjük. A tervezés a részleteiben kimunkált teljes tervdokumentáció 
elkészítése. A tervezői művezetés az a folyamat, amikor a tervező a kivitelezés ideje 
alatt segít értelmezni a tervet a kivitelező számára, szükség esetén kiegészítésekkel, 
megjegyzésekkel, részletrajzokkal segíti a kivitelező munkáját. A megvalósulási terv 
összeállítása az a folyamat, amely során a kivitelező rögzíti, hogy ténylegesen mit épített 
meg; a kivitelezés (végeredménye) dokumentálásának az egyik módja: a végeredményt 
rögzíti. Egy másik módja az építési napló vezetése, ez magát a folyamatot rögzíti (lásd az 
5.4. pontban). 

Emlékeztetünk arra, hogy az építési folyamaton belül a tervezés már a megvalósítandó 
építmény meghatározása során, azon belül a megvalósítandó építmény körvonalazásától 
fogva megindul, az építési folyamat programja megalkotásának a harmadik lépésében, a 
tervezés előkészítése során folytatódik, de ekkor a tervezési tevékenység inkább a 
megvalósítandó építmény körvonalazására, semmint tényleges tervezésre vonatkozik. 

Az engedélyezési terv elkészítése során a vázlat- vagy tanulmánytervet az általános és 
(vonatkozó) eseti jogi és műszaki előírásoknak megfelelően „dolgozzák át”, „bővítik ki”. A 
folyamatot hasonlóképpen jellemezhetjük, mint a vázlat- vagy tanulmányterv 
elkészítésének a folyamatát. Rá kell mutatni arra, hogy ebben a tervezési fázisban a 
tervezőnek már nem csak az építtető elképzeléseit és a szakmai lehetőségeket kell 
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összhangba hoznia, hanem figyelemmel kell lennie a különböző hatósági előírásokra is. 
Ehhez hatósági egyeztetéseket kezdeményezhet. A szakasz azzal zárul, hogy elkészül az 
engedélyezési terv. 

A hatósági eljárás során az építtető építési engedély iránti kérelemmel fordul az építési 
hatósághoz, amely a benyújtott dokumentumok alapján megítéli, hogy a terv-
dokumentáció az előírásoknak megfelelő, a benyújtott tervdokumentáció alapján meg-
valósuló építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas (lesz) és az elvárt biztonsági 
követelményeknek megfelelő (lesz). A hatósági eljárás során a hatóság értesíti az 
építéssel érintetteket – többnyire a szomszédokról van szó –, akik az építmény létre-
hozását a saját érdekeik szempontjából tekintik át, és joguk és kötelességük a saját 
érdekeiket érvényesíteni. Amennyiben úgy értékelik az építés egyes elemeit, hogy azok 
megvalósulása esetén saját érdekeik indokolatlanul sérülnének, akkor fellebbezéssel 
élhetnek. Ellenkező esetben a fellebbezéssel nem élnek, netán lemondanak róla. A 
hatósági eljárás végén az építtető jogerős építési engedély megadásáról, illetve annak 
megtagadásáról szóló határozatot kap kézhez. A határozat megalapozott indoklást is 
tartalmaz. 

Az építmény megépítésének vállalatba adásához tenderterv, a kivitelezéshez kiviteli terv 
készül. A tender-, illetve a kiviteli terv elkészítése során az engedélyezési tervet olyan 
részletességgel dolgozzák ki, hogy az alapján a költségek egyértelműen meg-
határozhatók legyenek, de a kivitelezéshez az építmény minden egyes részletét nem 
feltétlenül kell tartalmazzák (tenderterv), illetve a kivitelezés egyértelműen elvégezhető 
legyen (kiviteli terv). A kiviteli tervnek része a költségvetési kiírás, tehát a kiviteli terv 
alapján a költségek egyértelműen határozhatók meg. A költségek meghatározásakor a 
technológiai és organizációs ismeretek hiányában a bekerülési költségek egy része csak 
tapasztalati alapon becsülhető; pl. az anyagmozgatás költsége az építmény árának 
valahány százalékában vehető figyelembe. A folyamat jelentősen tér el mind a vázlat- 
vagy tanulmányterv, mind az engedélyezési terv elkészítésének a folyamatától: ez már 
nem egyértelműen iteratív folyamat, bár vannak hasonló elemei, ugyanakkor a tervezés 
során különböző szakági tervezőknek kell szorosan együttmunkálkodniuk. Ebben a 
tervezési fázisban a tervezőnek a szakmai lehetőségekkel és a különböző hatósági 
előírásokkal összhangba hozott építtetői elképzeléseket olyan részletességekkel kell 
kialakítania és dokumentálnia rajzban, szöveges leírásban, ahol szükséges számítással 
alátámasztva, hogy a tervekből kitűnjék a megvalósítás mikéntje is. A tervkészítés azzal 
zárul, hogy elkészül a tender- és/vagy kiviteli terv. 

A tervezés során különböző egyeztetések zajlanak. Elsősorban a tervező és az építtető, a 
beruházó és a befektető között, illetve a tervező és a különböző (szak)hatóságok között. 
Az egyeztetésekről jegyzőkönyvek készülnek; ezeket szükség szerint az elkészült 
engedélyezési tervdokumentációhoz csatolják. 
 
4.2. A tervek fajtái szakágak szerint; a tervek műszaki tartalma 

Szakági megoszlás szerint a következő tervfajták készül(het)nek. 

Település- vagy városrendezési terv: szabályozási vagy módosított szabályozási terv. 

Geodéziai terv: szintvonalas térkép (helyszínrajz), telekmegosztási vagy -egyesítési 
tervek, kitűzési vázlatrajz. 
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Geotechnikai szakvélemény: az alappal, a munkagödör kialakításával, a víztelenítéssel 
kapcsolatos ismeretek feltárása és/vagy összegyűjtése, valamint a tervezési paraméterek 
meghatározása. Nem tervként, hanem szakértői véleményként készül el. 

Geotechnikai terv: alapozási, munkagödör-megtámasztási, munkagödör-víztelenítési, 
épület, illetve építmény körüli víztelenítési terveket foglal magában. 

Felmérési terv: a meglévő épületek, illetve építmények méreteit, kialakítását rögzítő 
terv. A terv – a neve is mutatja – felmérésen alapul. 

Statikus állapotrögzítő terv: a meglévő (többnyire a tervezett építményt/épületet 
környező) építmények/épületek állapotát rögzítő terv. Ez a terv is felmérésen, valamint 
feltárásokon, szükség esetén számításokon alapul. 

Bontási terv: a meglévő épületek, illetve építmények méreteit, kialakítását rögzítő terv. A 
terv korábbi terveken vagy felmérésen alapul. Tartalmazhat statikai, állékonysági 
számítást és bontási technológiát. 

Építészterv: az épület(ek) telepítését, funkcionális elrendezését, anyagát és a szerkezeti 
kialakítását adja meg, tartalmazza a tér és a tömeg megformálását, a környezethez való 
kapcsolódását. 

Szerkezetterv: tartalmazza az alapozások, a mélyépítési szerkezetek, a tartószerkezetek 
méretezését, anyagát, szerkezeti kialakítását. 

Pályás terv: tartalmazza a nyomvonalvezetést, a mintakeresztmetszeteket, a töltés, a 
bevágás, a vízelvezetés kialakítását. 

Műtárgyterv: tartalmazza az alépítmények, a felépítmények, a pályák, a tartozékok 
méretezését, anyagát, szerkezeti kialakítását. 

Épületgépészeti terv: tartalmazza az épülethez közvetlenül kapcsolódó gépészeti 
rendszerek (víz, gáz, csatorna, tűzivíz, fűtés-hűtés-szellőzés) csatlakozását a közüzemi 
hálózatra, a nyomvonalát, szükség esetén az alkalmazott gépeket és a berendezések, az 
irányítástechnikát, valamint meghatározza a fogyasztási helyeket és a fogyasztókat, a 
berendezések energiaellátását. Tartalmazhatja épületfelügyeleti rendszer tervét is. 

Liftgépészeti terv: megadja a különböző emelőberendezések (lift, mozgólépcső, 
gépészettel segített akadálymentesítés stb.) kiválasztását, elhelyezését, az üzemeltetés 
feltételeit, az energiaellátását. 

Erősáramú elektromos terv: ismerteti az épületek, építmények energiaellátását, vi-
lágítását, érintésvédelmét és villámvédelmét, ezen belül kapcsolódását a közüzemi 
hálózatra, a nyomvonalát, a fogyasztási helyeket és a fogyasztókat, továbbá az épít-
mények környezetében lévő terek és utak világítására vonatkozó energiaellátást. 

Gyengeáramú elektromos terv: az épületeken belüli és azok közötti hírközlési, szá-
mítógépes, adatforgalmi hálózatokat, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, biztonsági és felügyelő 
rendszerek hálózatait tartalmazza. 

Belsőépítész terv: az épület belső tereinek belsőépítészeti elemekkel történő képzésének, 
bútorozásának a terveit foglalja magába. 

Technológiai terv: az épületbe telepített funkcionális – konyha-, könyvtár-, kórház-, 
sport-, uszoda- – technológia tervét tartalmazza. 
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Környezetvédelmi terv: az épület megvalósítása során a környezetvédelemmel ösz-
szefüggő feladatok (veszélyes hulladékként kezelendő anyagok és kezelésük, a meg-
őrzendő természeti jelenségre vonatkozó teendők, zaj- és rezgésvédelmi előírások, 
valamint a teljesítésükre vonatkozó teendők) ismertetése. 

Közműépítési terv: az épületek és építmények közmű- és energiaellátását biztosító 
rendszerek bemutatása. 

Közlekedési terv: az épületek és építmények körüli és közötti utakat, térburkolatokat, 
azok vízelvezetését, köz- és térvilágítását bemutató terv (az energiaellátás az erősáramú 
elektromos terv része). 

Környezet-, kert- és tájterv: az épületek és építmények körüli zöldfelületek rendezésével 
kapcsolatos feladatok, például park- és tóépítési feladatok, utcabútorok, kisépítmények, 
szobrok és plasztikák elhelyezésének és környezetük kialakításának a bemutatása. 
 
4.3. A tervek fajtái az építési folyamat szempontjából; a tervek 
műszaki tartalma 

Az építési folyamat egyes fázisaiban különböző részletezettséggel kidolgozott terv-
dokumentációra van szükség. A különböző (részletezettségű) tervdokumentációk előírt, 
illetve szokásosnak nevezhető tartalmuk – elsősorban épületekre vonatkozóan, lásd a 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet – a következők. 

Vázlat- vagy tanulmányterv 
Célszerűen tartalmaz hivatalos helyszínrajzot, tulajdoni lapot és helyszínrajzot. 
Alaprajzot, homlokzatot és metszetet M = 1:100, illetve 1:200 léptékben tartalmaz. 
Célszerűen tartalmazhat műszaki leírást és költségvetést, illetve költségbecslést. 
Előfordulhat, hogy tartalmazza a gépesített szintáthidaló tervét, üzemeléstechnológiai 
tervet, illetve szakértői véleményeket, továbbá a megvalósíthatóságról szakági műszaki 
leírást és/vagy nyilatkozatot. 

Elvi engedélyezési terv 
Kötelezően tartalmaz hivatalos helyszínrajzot, tulajdoni lapot és helyszínrajzot. A 
helyszínrajz elvárt léptéke M = 1:1000. 
Alaprajzot, homlokzatot és metszetet M = 1:100, illetve 1:200 léptékben tartalmaz. 
Tartalmaz műszaki leírást. 
Indokolt esetben tartalmazhat szakági műszaki leírást és/vagy nyilatkozatot a meg-
valósíthatóságról. 
Célszerűen tartalmazhat költségvetést, illetve költségbecslést. 
Előfordulhat, hogy tartalmaz gépesített szintáthidaló tervét vagy üzemelés technológiai 
tervet. 
Szakértői véleményeket szükség szerint tartalmazhat. 

Bontási engedélyezési terv 
Kötelezően tartalmaz hivatalos helyszínrajzot, tulajdoni lapot és helyszínrajzot. A 
helyszínrajz elvárt léptéke M = 1:1000 vagy 1:500. 
Alaprajzot, homlokzatot és metszetet M = 1:100 léptékben tartalmaz. 
Tartalmaz műszaki leírást, bontási technológiai leírást. 
Szükség szerint tartalmazhat tartószerkezeti számítást, műszaki leírást és különböző 
szakértői véleményeket. 
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A tervnek tartalmaznia kell statisztikai adatlapot és a bontási hulladék kezelési do-
kumentumát. 
Szakági részként tartalmaz épületgépészeti és épületvillamossági bontási terveket. 
Célszerűen tartalmazhat költségvetést, illetve költségbecslést. 

Építési engedélyezési terv 
Kötelezően tartalmaz hivatalos helyszínrajzot, tulajdoni lapot és helyszínrajzot. A 
helyszínrajz elvárt léptéke M = 1:1000 vagy 1:500. 
Alaprajzot, homlokzatot és metszetet M = 1:100 léptékben tartalmaz. 
Tartalmaz műszaki leírást, szükség szerint technológiai leírást. 
Tartalmazza a gépesített szintáthidaló tervét és az üzemeléstechnológiai tervet. 
Szükség szerint tartalmazhat szakértői véleményeket. Új épület esetén geotechnikai 
szakvéleményt, meglévő épület esetén különböző állapotértékelő szakvéleményeket. 

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell 

– tartószerkezeti, hőtechnikai és akusztikai számításokat, 
– statisztikai adatlapot, 
– színezési tervet, 
– a bontási hulladék kezelési dokumentumát. 

A műleírás keretén belül tartalmaz épületgépészeti és épületvillamossági terveket. 
Célszerűen tartalmazhat költségvetést, illetve költségbecslést. 

Tenderterv 
Kötelezően tartalmaz M = 1:500 vagy 1:200 léptékű helyszínrajzot. 
Alaprajzot, homlokzatot és metszetet M = 1:100 léptékben tartalmaz. 
Tartalmaz műszaki leírást, szükség szerint technológiai leírást. 
Tartalmazza a gépesített szintáthidaló tervét és az üzemeléstechnológiai tervet. 
Célszerűen tartalmazhat szakértői véleményeket. Új épület esetén geotechnikai 
szakvéleményt, meglévő épület esetén különböző állapotértékelő szakvéleményeket. 

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell 
– tartószerkezeti, hőtechnikai és akusztikai számításokat, 
– szintezési tervet, 
– a bontási hulladék kezelési dokumentumát. 

Önálló szakági tervdokumentációként tartalmaz épületgépészeti és épületvillamossági 
terveket M = 1:50, illetve 1:20 léptékben. 
A tervdokumentáció tartalmaz csomóponti terveket, részletterveket, méret- és 
mennyiségszámítást. 
Tartalmaz költségvetési kiírást. A megbízó, illetve az építtető részére célszerű lehet a 
költségvetés tervezői beárazása. 

Kiviteli terv 
Kötelezően tartalmaz M = 1:200 léptékű helyszínrajzot. 
Alaprajzot, homlokzatot és metszetet M = 1:50 vagy kisebb léptékben tartalmaz. 
Tartalmaz műszaki leírást, szükség szerint technológiai leírást. 
Tartalmazza a gépesített szintáthidaló tervét és az üzemeléstechnológiai tervet. 
Szükség szerint tartalmazhat szakértői véleményeket. Új épület esetén geotechnikai 
szakvéleményt, meglévő épület esetén különböző állapotértékelő szakvéleményeket. 
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A tervdokumentációnak tartalmaznia kell 

– tartószerkezeti, hőtechnikai és akusztikai számításokat, 
– szintezési tervet, 
– a bontási hulladék kezelési dokumentumát. 

Önálló szakági tervdokumentációként tartalmaz épületgépészeti és épületvillamossági 
terveket M = 1:50, illetve 1:20 léptékben. 
A tervdokumentáció tartalmaz csomóponti terveket, részletterveket, méret- és 
mennyiségszámítást. 
Tartalmaz költségvetési kiírást. A megbízó, illetve az építtető részére célszerű lehet a 
költségvetés tervezői beárazása. 

Megjegyzések 
A tervek fajtáit csak igen vázlatosan tüntettük fel. Sem egy épületet, sem egy műtárgyat 
csak az alaprajzok, metszetek és homlokzatok nem jellemzik egyértelműen. Szükség van 
még (tető)felülnézetre, alapozási tervekre, tartószerkezeti tervekre, műtárgyak esetén a 
folyó pályához való csatlakozás, keresztezett pálya, vagy természeti akadály 
megjelenítésére, továbbá a kivitelezéshez szükség lehet munkagödör-elhatárolási, 
víztelenítési tervekre. Már beépített területen történő építkezések esetében szükséges 
lehet (többnyire elkerülhetetlen) a közműtervek készítése. 
Új épület tervezése esetén a fenti leírás kellően pontosan fedi az előírt és szakmában 
elvárt, szokásos terveket. Ugyanakkor átalakítás, erősítés, bővítés, tetőtérbeépítés 
esetén két, egymással szoros összefüggésben lévő dokumentumot kell elkészíteni. Az 
egyik a meglévő állapot rögzítésére, bemutatására (felmérési terv), a másik pedig a 
tervezett állapotra kell, hogy vonatkozzék; többnyire minden tervfajta esetén. 
Új út és vasút esetén a pálya nyomvonalának magassági és alaprajzi vezetése, vasúti 
pálya esetén a pályán közlekedő vontató berendezések áramellátása, biztosító-
berendezések, térvilágítás stb. Ezen kívül a földművek, a pálya jellegzetes mintake-
resztszelvénye, vízelvetés, a különböző kiegészítő építmények és tartozékok. 
Műtárgy esetén alépítmény, felépítmény, a műtárgyon átvezetett pálya, annak a 
nyomvonala, mintakeresztszelvénye, a műtárgy tartozékai (vízelvezetés, korlát, felső-
vezeték felcsapódás elleni védelme stb.). 

Közműhálózatok esetén a nyomvonal alaprajzi és magassági vonalvezetése, a hálózat 
(vezeték) jellegzetes keresztmetszetei, csatlakozások, aknák, átvezetések utak és 
vasutak alatt vagy fölött. 

A gyakorlatban szükség lehet másfajta tervekre. Ezek a következők: 

Gyártmány- vagy műhelytervek. Többnyire a kivitelező vagy a gyártó cég készíti. A 
tervek célja, hogy a gyártást segítse. Többnyire kisléptékű tervlapok. 

Organizációs tervek. A kivitelezés szervezését, lebonyolítását segítő, többnyire az építési 
területet alaprajzban bemutató tervlap (helyszínrajz), ritkában daruzási, betolás, emelési 
terv. Ez utóbbi egy olyan kisléptékű helyszínrajz, amely ismerteti az egyes technológiai 
lépésekhez, mint pl. a daruzáshoz, betoláshoz, emeléshez szükséges alaprajzi és 
magassági elrendezést, a mozgatott testet, a mozgatáshoz használt berendezést vagy 
eszközt, annak pályáját, a mozgatás irányát. 

Segédszerkezetek tervei. A kivitelezéshez szükséges segédszerkezeteket ismertető, a 
megvalósítást elősegítő tervlapok. Többnyire tartószerkezeti igazoló számítást és műszaki 
leírást is tartalmaz. 
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Megvalósulási tervek. Az engedélyezési tervtől való eltérés esetén az engedélyezési 
tervre felvezetett változásokat tartalmazó tervdokumentáció. Rendszerint a kivitelező, 
ritkábban a tervező készíti. Korábban pirossal vezették fel a tervlapra, és a műszaki 
ellenőr ellenjegyezte. Ma többnyire a tervező készíti el. 

Módosított tervek (fedvénytervek). A kivitelezés előtt vagy annak során, de az építés 
megkezdése előtt elfogadott (úgy fogalmazhatnók, hogy az építési engedélyezési) 
tervhez képest végzett változtatás esetén tervmódosításról beszélünk. Ez rendszerint 
néhány szakági tervet vagy a tervdokumentációnak csak néhány tervlapját érinti. A 
módosított tervlap, ha az alapján valósul meg a kivitelezés, megvalósulási tervként is 
funkcionálhat. 

Munkaközi tervek. Egy tervdokumentáció befejezése előtt kibocsátott terv, rendszerint 
csak egy-egy tervlap. Készülhet a tervezés során szakági tervezők részére adat-
szolgáltatásként vagy a kivitelezés során a kivitelezési munkák végzéséhez. Ez utóbbi 
esetben fennállhat annak a veszélye, hogy a munkaközi terven a tervező még módosí-
tana, de a kivitelező már a munkaközi terv alapján elvégezte az építést. Ekkor a ter-
vezést és a kivitelezést már a megvalósult építéshez kell „igazítani”. 

Érvényes tervek jegyzéke. Amennyiben az építés során a tervdokumentáció változik, 
például módosított tervek készülnek, akkor nyilván kell tartani az érvényes terveket. Ez a 
nyilvántartás az érvényes tervek jegyzéke. Tartalmazza az érvényben lévő tervek, a 
módosított tervek és az újonnan készített tervek listáját, továbbá az érvényét vesztett 
tervek listáját, valamint, hogy a módosított és az újonnan készített tervek mely terveket 
érvénytelenítenek (azaz mely terveknek léptek a helyébe). 
 
4.4. Az engedélyezési terv készítése 

Az engedélyezési terv készítésének folyamata attól függ, hogy milyen mértékű előkészítő 
tervezés történt. 

Formálisan az előkészítés során minden, a tervezést megalapozó feladatot elvégeztek. 
Ekkor az engedélyezési terv elkészítése során a vázlat- vagy tanulmánytervet kell 
kibővíteni úgy, hogy az (a kibővített vázlat- vagy tanulmányterv) az előírásoknak 
megfelelő léptékben tartalmazza a tervlapokat, valamint ki kell egészíteni azokkal a 
tervlapokkal, amelyek a vázlat- vagy tanulmánytervben nem szerepelnek. Ide elsősorban 
a gépesített szintáthidalók, üzemeltetési technológia, a különböző igazoló számítások és 
a szakági műleírások tartoznak. 

Előfordulhat, hogy egy-két, a tervezést megalapozó művelet elmaradt, így azokat ebben 
a tervezési fázisban kell elvégezni. 

Van néhány művelet, amelyet más és más szinten kell elvégezni a vázlat- vagy ta-
nulmányterv, illetve az engedélyezési tervhez. Erre példa lehet a geotechnikai szakág. A 
vázlat- vagy tanulmánytervhez elegendő területismertető szakvéleményt készíteni, 
amelyhez nem feltétlen kell fúrni, vagy legalábbis a fúrások száma és mélysége 
minimális. Engedélyezési tervekhez már szükséges fúrás, és az alapozás mikéntjére 
konkrét javaslatot kell tenni. 

Az engedélyezési terv készítésének részeként a tervező egyeztet az építési hatósággal és 
a különböző szakhatóságokkal. 
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Az engedélyezési tervdokumentációt annak készítése során ellenőrizni szükséges. Az 
ellenőrzést alapvetően a tervező végzi. A tervezés során az ellenőrzés folyamatában részt 
vehet a műszaki ellenőr és/vagy a mérnökszolgáltató. A tervek „elkészülte” után, a kész 
terveket a műszaki ellenőr, a tervellenőr és/vagy a mérnökszolgáltató ellenőrzi. 

Az ellenőrzések során több szempontot kell szem előtt tartani. Ezek a következők: 

– Aláírási címpéldány megléte, minden érintett fél aláírta-e. 
– A tervet készítő tervezők képesítése és jogosultsága megfelel-e az általános jogi és 

műszaki követelményeknek. 
– A tervjegyzék megléte és a tervdokumentációval való összhangja. 
– Az egyes tervlapok műszaki tartalma (ábrázolás, szöveg, számítások, méretezé-

sek). 
– Az egyes tervlapok egymáshoz való kapcsolódása, egymásra való épülése, hogy 

azok egységes dokumentációt alkotnak-e. 
– A tervdokumentáció tartalmában felöleli-e a tervezési feladat egészét. 
– A tervdokumentáció megfelel-e a jogi és műszaki előírásoknak, azok formai és 

tartalmi szempontjainak. 
– A tervdokumentáció megfelel-e az építtető elvárásainak, igényeinek és érdekeinek, 

ezek a tervekben „maradéktalanul” visszatükröződnek-e. 

A tervezés iteratív eljárás, a beruházó elképzeléseit, a jogi és műszaki szabályozás adta 
korlátokat, valamint a technika lehetőségeit igyekszik egy nevezőre hozni. Ezért a 
„maradéktalanul” kifejezés csak a korlátok figyelembevételével követelhető meg. 

A tervek ellenőrzését a tervező saját jól felfogott érdekében végzi el, hiszen az ellenőrzés 
az egyik biztosítéka annak, hogy az általa készített tervekkel a megrendelője meg legyen 
elégedve. 

A műszaki ellenőr és/vagy a mérnökszolgáltató az építtető felkérése, felhatalmazása 
alapján, jogilag az építtető képviseletében végzi el a tervellenőrzést. Az ellenőrzés során 
a tervekre vonatkozó észrevételeit, javaslatait az építtető részére adja át. 

Az építtető az észrevételeket átadja a tervezőnek. 

A tervező az észrevételek alapján javítja, szükség esetén módosítja a terveket. Ha a 
javítások és módosítások könnyen „átláthatóak”, akkor a tervezés befejeződött, ha nem, 
akkor megismétlődik a tervellenőrzés, az észrevételezés, és szükség szerint a javítás 
vagy a módosítás. 

Az építési engedélyezési eljárás is egyfajta tervellenőrzésnek tekinthető. 

A jogerősen jóváhagyott építési engedélyezési terven bármilyen olyan változás vég-
rehajtása, ami önmagában építésiengedély-köteles (pl. funkcióváltás, homlokzati ki-
alakítás változtatása, tartószerkezetet érintő kérdések), módosított építési engedélyezési 
eljárás lefolytatását igénylik, amihez – értelemszerűen – módosított építési engedélyezési 
tervet kell készíteni. 

A kivitelezés alapjául szolgáló építési engedélyezési tervek eredeti rajzait a jelenleg 
érvényben lévő előírások szerint 10 évig meg kell őrizni. 
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4.5. Az építési hatósági eljárások 

Az építési folyamatokban a megvalósítandó építmény létrehozásához hatósági engedélyt 
kell beszerezni. A hatósági engedélyt építési hatósági eljárás keretében adják meg (vagy 
utasítják el a kérelmet). 

Az eljáró hatóság lehet az elsőfokú építési hatóság vagy különböző szakhatóságok. A 
hatósági engedélyezési eljárás megindításához tervdokumentáció szükséges. Ezeket 
lentebb ismertetjük. Ezt követően kitérünk egy épülettel kapcsolatos hatósági eljárásra. 
Végezetül áttekintjük a hatósági eljárásokat. 

Elsőfokú építési hatóság alá eső hatósági engedélyezési eljárások és a szükséges 
dokumentáció 
Elvi építési engedélyezési eljárás. Elvi építési engedélyezési terv. 
Bontási engedélyezési eljárás. Bontási engedélyezési tervdokumentáció. 
Építési engedélyezési eljárás. Építési engedélyezési tervdokumentáció. 
Rendeltetésmegváltoztatási eljárás. Rendeltetésmegváltoztatási tervdokumentáció. 
Fennmaradási engedélyezési eljárás. Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció. 
Használatbavételi engedélyezési eljárás. Építési engedélyezési tervdokumentáció + 
megvalósulási tervdokumentáció + bizonylatok. 
Telep(hely)engedélyezési eljárás. A telephely engedélyezéséhez szükséges tervdo-
kumentáció. 
Fakivágási engedélyezési eljárás. Zöldfelületi engedélyezési tervdokumentáció + 
fakivágási terv. 
Gépesített szintáthidaló (felvonó, mozgólépcső, gépesített akadálymentesítő berendezés) 
létesítési engedélyezési eljárás. Gépesített szintáthidaló (felvonó, mozgólépcső, 
gépesített akadálymentesítő berendezés) létesítési engedélyezési tervdokumentáció. Az 
eljárás lefolytatásához kijelölnek egy további szervezetet. 
Hatósági ellenőrzési eljárások. Jogerős építési engedély + jogerős építési engedélyezési 
terv + építési napló + mellékletek, továbbá a szintterület függvényében kiviteli terv. 

A különböző szakhatóság alá eső hatósági engedélyezési eljárások és a szükséges 
dokumentáció 
Vízügyi hatóság: vízjogi létesítési engedélyezési eljárás. Vízjogi engedélyezési terv-
dokumentáció. Megjegyzés: víz és csatorna. 
Gázszolgáltató: gázengedélyezési eljárás. Gázengedélyezési tervdokumentáció. 
Kéménykezelő: égéstermék-elvezető (kémény) megszüntetési vagy létesítési engedé-
lyezési eljárás. Bontási, illetve építési engedélyezési tervdokumentáció. 
Elektromos szolgáltató: elektromos energia ellátásához üzemeltetői hozzájárulás. Építési 
engedélyezési tervdokumentáció. 
Elsőfokú hírközlési hatóság: hírközlési létesítési eljárás. Hírközlési engedélyezési terv. 
Környezetvédelmi felügyelőség: környezetvédelmi engedélyezés. Előzetes és/vagy 
részletes környezeti hatástanulmány. 
Útügyi hatóság, közúti kezelő. 

– Útépítési engedélyezési eljárás. Útépítési engedélyezési tervdokumentáció. 
– Forgalomtechnikai engedélyezési eljárás. Forgalomtechnikai engedélyezési terv-

dokumentáció. 
Közlekedési felügyelet: vasúthatósági engedélyezési eljárás. Vasúthatósági engedélyezési 
tervdokumentáció. 
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Közvetlenül egy épület építési munkáihoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások 

Elvi építési engedélyezési eljárás 

Célja az építésre, illetve a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély megkérése 
előtt előzetesen tisztázni 

– a településrendezési előírások műszaki tartalmát, így a telek rendeltetését, be-
építhetőségét, az építmény elhelyezését, az építmény magasságát stb., 

– az építmény kialakítása, illetve az új rendeltetése megvalósíthatóságának lehető-
ségét, 

– az építményekkel kapcsolatos országos vagy helyi szakmai követelmények jog-
szabályban meghatározott előírásaitól való eltérés lehetséges műszaki megoldásait. 

Az eljárás a tervező által összeállított elvi építési engedélyezési tervdokumentációra épül. 
Az eljárás megindítását az építtető kérheti. 

Érvényes elvi építési engedély az adott ingatlanon „befagyasztja” a lehetséges építési 
tevékenységet, mivel a jogerős elvi építési engedély két évig érvényben van. Ez idő alatt, 
hacsak a kérvényező nem vonja vissza, más építésre vonatkozó elvi építési, bontási, 
valamint építési engedély nem adható ki. 

Építési engedélyezési eljárás 

Célja az építésiengedély-köteles építési munkához a hatósági engedély megszerzése. 

Az eljárás a tervező által összeállított építési engedélyezési tervdokumentációra épül. Az 
építési engedély kiadásáért az építtető fordul az engedélyező hatósághoz. 

A jogerős építési engedély két évig van érvényben. Az érvényesség lejárata előtt az 
építési tevékenységet meg kell kezdeni, vagy az érvényesség meghosszabbítását kell 
kérni. Ez egy alkalommal tehető meg. Az érvényesség elvesztése után új építési enge-
délyezési eljárást kell indítani. 

Bontási engedélyezési eljárás 

Célja a bontásiengedély-köteles építési (pontosabban bontási) munkához a hatósági 
engedély megszerzése. 

Általában minden olyan építmény, amelynek a létesítéséhez építési engedély szükséges, 
csak (jogerős) bontási engedély alapján bontható el. 

Az eljárás a tervező által összeállított bontási engedélyezési tervdokumentációra épül. A 
bontási engedély kiadásáért az „építtető” (a megnevezés csalóka, mert nem építésről, 
hanem bontásról van szó, jobb híján „bontattatóról” beszélhetünk) fordul az engedélyező 
hatósághoz. 

A bontási építési engedély két évig van érvényben. Az érvényesség lejárata előtt a 
bontási tevékenységet meg kell kezdeni, vagy az érvényesség meghosszabbítását kell 
kérni. Ez egy alkalommal tehető meg. Az érvényesség elvesztése után új bontási en-
gedélyezési eljárást kell indítani. 

A rendeltetés megváltoztatásra irányuló engedélyezési eljárás 

Célja az építmény rendeltetésének megváltoztatásához a hatósági engedély meg-
szerzése. 
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Az eljárás a tervező által összeállított rendeltetésmegváltoztatási tervdokumentációra 
épül. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély kiadásáért a tulajdonos vagy az 
üzemeltető fordul az engedélyező hatósághoz. 

Fennmaradási engedélyezési eljárás 

Célja, hogy az engedély nélkül, engedélytől eltérően, vagy szabálytalanul épített épület, 
épületrész bontás nélkül fennmaradhasson, majd később használatba lehessen venni. 

Az eljárást alapvetően az építési hatóság vagy az építésfelügyelet indítja meg ha-
tározatával, amelyben egyrészt rögzíti, hogy engedély nélkül, engedélytől eltérően, vagy 
szabálytalanul épült az épület, épületrész, továbbá kötelezi az építtetőt a fennmaradási 
engedélyezési eljárás lefolytatására, a vonatkozó tervek elkészítésre és benyújtására. 

Az eljárás alapja a tervező által összeállított fennmaradási engedélyezési tervdo-
kumentáció. Ez utóbbi az engedélyezési tervdokumentációra épül, kiegészülve az attól 
eltérő, de már megvalósult részekre vonatkozó tervlapokkal, tervrészletekkel. A fenn-
maradási engedély kiadásáért az építtető fordul az engedélyező hatósághoz. 

Használatbavételi eljárás 

Célja a hatósági ellenőrzés, magyarán annak ellenőrzése, hogy az elkészült építmény a 
jóváhagyott terveknek megfelelően készült-e. 

Az eljárás alapja formálisan a jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció. Valójában 
a használatbavételi eljárás megindításához szokás elkészíteni a megvalósulási tervet, 
azaz a jogerős építési engedélytől való eltérést kimutatni. Amennyiben az eltérések 
építési engedély hatálya alá esnek, úgy az eljáró hatóság többnyire kéri a fennmaradási 
tervdokumentáció benyújtását, azaz formálisan az engedélyezési eljárás megindítását is. 

A hatósági eljárások az alábbi szakaszokra oszthatók fel. 

– Az eljárás megalapozása, illetve előkészítése; 
– A kérelmezés (az eljárás megindítása); 
– Az eljárás lefolytatása; 
– A hatósági határozat kiadása; 
– A határozat jogerőre emelkedése. 

A hatósági eljárás megindítása előtt az építtetőnek tájékozódnia kell, hogy az adott 
eljárást melyik hatóság folytatja le. 

A hatósági eljárásokat maga a hatóság folytatja le. Az esetek többségében az építmény 
tulajdonosa, építtetője, „bontattatója” indítja meg, de előfordul olyan eset is (engedélytől 
való eltérés, baleset- vagy életveszélyes állapot fennállása esetén), hogy a hatóság vagy 
az építésfelügyelet indítja meg a hatósági eljárást. 

A hatóság áttekinti a benyújtott kérelmet. Annak teljessége esetén megkezdi a munkát. 
Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem volt teljes, úgy felszólítja az építtetőt, 
illetve a tervezőt adatszolgáltatásra, illetve a hiányzó tervrészek pótlására. Formálisan a 
hatósági eljárást ilyenkor leállítják. A hiánypótlás beérkezése után az eljárást ismételten 
megindítják. 

A hatóság számára 60 nap áll rendelkezésre az eljárás lefolytatására. Ha szakhatósági 
állásfoglalásokat kell beszerezni, akkor ez az idő módosulhat. 

A határozat az alábbi főbb részekből áll. Maga a határozat. A határozathoz kapcsolódó 
kikötések és feltételek. Ezek közé az eljárást lefolytató hatóság a saját kikötésein és 
feltételein túl becsatolja szakhatóságok által kiadott kikötéseket és feltételeket. A 
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határozat tartalmazza az indoklást. Ez kiterjed a kérelmezés mikéntjére, jogszerűségére, 
a kikötések módjára és okára, az engedély megadásának jogi hátterére. A határozat 
tartalmazza a hatálybalépés – jogerőre emelkedés – idejét, módját, valamint a 
fellebbezés lehetőségének a módját is. A határozat tartalmazza azt is, hogy a fellebbe-
zésnek van-e halasztó hatálya vagy sem. (Megjegyzés: a szokványos, a fentebb is-
mertetett öt engedélyezési, illetve az egy használatbavételi eljárás esetén a fellebbe-
zésnek van halasztó hatálya, a baleset- és életveszély-elhárítás kapcsán kiadott hatá-
rozatok esetén többnyire nincs halasztó hatálya.) 

A határozat megadja az engedélyt vagy elutasítja az engedély iránti kérelmet. Elő-
fordulhat, hogy egy összetett kérelem esetén annak egyes elemeire megadja az enge-
délyt, egyes elemeiben elutasítja a kérelmet, vagy csak kikötésekkel adja meg az 
engedélyt. 

A határozat kiadása után 15 nap áll rendelkezésre fellebbezés benyújtására. 

A fellebbezés jogorvoslati lehetőséget biztosít. Fellebbezéssel élhet az építtető, a tervező, 
az új építmény közvetlen szomszédjai. Az építtető fellebbezése elsősorban az elutasító 
határozat vagy a megadó határozatnak egyes kikötései ellen irányulhat. Egyes esetekben 
a tervező fellebbezéssel élhet elsősorban a tervre vonatkozó kitételek kapcsán. A 
szomszédok akkor élhetnek fellebbezési jogukkal, ha úgy vélik, hogy az engedély 
megadásával alapvető érdekeik indokolatlanul sérülnek. 

A fellebbezést mindenkor az első fokon eljáró hatóságnál kell benyújtani, de a má-
sodfokon eljáró hatóságnak kell címezni. Ez rendszerint a területileg illetékes közigaz-
gatási hivatal. 

A másodfokon születő határozat jóváhagyhatja vagy megváltoztathatja az első fokon 
született határozatot; illetve kötelezheti az első fokon eljáró hatóságot új eljárás 
lefolytatására. A másodfokon születő határozatot már csak bírósági úton lehet, felül-
vizsgálati kérelem formájában, megtámadni. 

Ha a határozat megadta a kérelmet, és fellebbezés nem történt, illetve felülvizsgálati 
kérelmet nem nyújtottak be, akkor 15 nap múltán a határozat jogerőre emelkedik. 

Ha a határozat megtagadta a kérelmet, akkor vagy él az építtető a fellebbezés jogával, 
vagy az elutasító határozat indoklás részében foglaltak alapján átdolgozza a terv-
dokumentációt és új eljárást indít meg. 

Végül megjegyezzük, hogy az építési engedélyezésre kötelezett építési munkák jogerős 
építési engedély nélküli megkezdését, illetve végrehajtását az építési hatóság bünteti, 
többnyire pénzbírságot ró ki, vagy az elkészült részt visszabontatja. Ritkábban előfordul, 
hogy a hatóság fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására szólítja fel az 
építtetőt, de pénzbeli büntetést ekkor is kiró rá. 
 
4.6. A tender- és/vagy kiviteli terv készítése 

A jogerős építési engedélyezési terv birtokában az építés megkezdődhet. Ugyanakkor az 
építési engedélyezési tervdokumentáció csak azt rögzíti, hogy az adott ingatlanon milyen 
rendeltetésű építmény fog épülni, hogy a tervezett építmény kielégíti az érvényben lévő 
jogi, szakmai előírásokat, hogy kellően stabil, szilárd és a környezetébe harmonikusan 
illeszkedik bele. Ugyanakkor az építéshez szükséges részleteket nem tartalmazza; 
következésképpen az építmény megépítése ugyan elvben megkezdhető, de a 
kivitelezéshez szükséges összes terv, illetve részlet nem áll rendelkezésre. Ezen túl sem 



69 

az építés-kivitelezés térbeli és időbeli szervezését nem lehet megkezdeni, sem pedig a 
bekerülési költségeket nem lehet kellő részletességgel meghatározni. Az építés-
kivitelezés térbeli és időbeli szervezését, illetve a bekerülési költség meghatározását 
lehetővé tevő terv a tenderterv. A kivitelezéshez kellő részletességgel kidolgozott terv a 
kiviteli terv. 

A beruházó kiadhatja vállalatba az építést az engedélyezési terv birtokában. Ekkor 
rendszerint az építési vállalkozó készítteti el a kivitelezéshez szükséges terveket. Be-
ruházó elkészíttetheti a tendertervet, és annak ismeretében adja vállalatba az építést. 
Ekkor a beruházó választhat, hogy kiviteli tervet is elkészítteti és átadja az építési 
vállalkozónak, vagy a kiviteli terv elkészíttetését az építési vállalkozóra bízza. 

Mind a tenderterv, mind a kiviteli terv az építési engedélyezési tervre épül. A tenderterv 
kidolgozása során a rajzi anyag megjelenítése továbbra is az M = 1:100 léptékben 
történik, de a tervdokumentáció részletterveket, csomópontokat, részletes számításokat 
és szakági tervdokumentációt tartalmaz. A kiviteli tervek kidolgozása során a hangsúly az 
M = 1:100 kidolgozásról áthelyeződik az 1 = 50 léptékű tervek (a klasszikus 
pallértervek) kidolgozására. A lépték csökkentése nem egyszerűen egyfajta nagyítást 
eredményez, hanem azon túl, egyúttal több részletnek az ábrázolását is magába foglalja. 
A kiviteli tervek a tendertervhez hasonlóan tartalmaznak részletterveket, csomópontokat, 
részletes számításokat és szakági tervdokumentációt, többnyire részle-tesebben 
kidolgozva, mint a tenderterven. Mindkét tervdokumentáció tartalmaz méret- és 
mennyiségkimutatást és különböző mennyiségszámításokat. Végül mindkét 
tervdokumentáció tartalmaz költségvetési kiírást. 

A tenderterv, illetve a kivitelezési terv készítésének részeként a tervező egyeztet a 
kivitelezővel az építési technológiáról. Ha nincs kijelölt kivitelező és/vagy 
építéstechnológia, akkor a tendertervben csak a megvalósult állapotról lesznek tervek és 
adatok, és a kivitelező szabadságában áll a technológia megválasztása. 

A terveket több szinten ellenőrzik. Az ellenőrzés folyamata hasonló az engedélyezési 
tervdokumentáció ellenőrzéséhez. Különbség nem az ellenőrzés szemléletében, hanem, a 
műszaki tartalom miatt, a részletek ellenőrzésének a mélységében áll fenn. A 
tervellenőrzés során fellelt hibákat a tervező, értelemszerűen, javítja. 

A tervellenőrzés mind a tervező, mind az építtető szempontjait tartja szem előtt, 
emlékezzünk az engedélyezési terv ellenőrzésénél felsorolt szempontok közül az utol-
sóra: a tervdokumentáció megfelel-e az építtető elvárásainak, igényeinek és érdekeinek, 
ezek a tervekben „maradéktalanul” visszatükröződnek-e. Ugyanakkor az építési 
technológia szempontjainak figyelembevétele már utal arra, hogy a tervdokumentá-
ciónak az építtető elvárásainak, igényeinek és érdekeinek a kielégítésén kívül további 
feladatokat is el kell látnia. 

Végül kitérünk arra, hogy a tender- és/vagy kiviteli terveket a műszaki ellenőr és/vagy a 
mérnökszolgáltató további szempontok szerint is átvizsgálhatja, átvizsgálja. Vagyis 
vizsgálja, hogy a tervben alkalmazott műszaki megoldások megépíthetők-e, 
gazdaságosak-e, megfelelnek-e az elfogadott elvárásoknak („korszerűek”-e), továbbá az 
építőanyagok, szerkezetek beszerezhetőek-e, kaphatók-e a kereskedelemben. 

A tervellenőrzés kitérhet még arra, hogy a betervezett megoldások az építés és a 
véghasználat ideje alatt kellően biztonságosak-e, megfelelnek-e az élet- és vagyonbiz-
tonság követelményének, és a tervezői megoldások bemutatása kellő mélységben 
történt-e ahhoz, hogy a kivitelező az építményt megfelelő minőségben építhesse meg. 
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5. AZ ÉPÍTMÉNY LÉTREHOZÁSA 

5.1. Bevezetés 

Az építmény létrehozása szakaszt, azaz a kivitelezést az alábbi lépésekre bontjuk: 

– a munkaterület átadás-átvétele, 
– felvonulás, a felvonulási létesítmények létrehozása és üzemeltetése, 
– az építés, 
– technológiai felszerelés, 
– üzempróbák és próbaüzem, 
– levonulás, a felvonulási létesítmények elbontása, a befejező munkálatok elvégzése, 
– készre jelentés. 

 
5.2. A munkaterület átadása-átvétele 

5.2.1. Fogalmak 

A munkaterület átadás-átvétele az a cselekmény, amely során a kivitelező (fő- vagy 
generálkivitelező) az építési ingatlant átveszi az építtetőtől (a beruházótól, a be-
fektetőtől), vagy a tulajdonostól, esetleg a leendő üzemeltetőtől, abból a célból, hogy az 
ingatlanon a szerződésben rögzített építési munkákat elvégezze. Az átadás-átvétel 
folyományaképpen a terület és a területen található vagyontárgyak őrzésének a fele-
lőssége – hacsak a szerződés másképpen nem rendelkezik – az átvevőre száll át. 
Formálisan (ha úgy tetszik: jogilag) az ingatlan fölötti rendelkezési jogot ruházza át az 
átadó az átvevőre. Természetesen a rendelkezési jog nem azonos a tulajdonosi jogokkal, 
hiszen például egyes tulajdonosi jogot a munkaterületként átvevő nem gyakorolhat (nem 
idegenítheti el harmadik személynek, nem szedheti hasznait stb.). 
 
5.2.2. A munkaterület átadás-átvételi bejárása 

A munkaterület átadás-átvételi bejárásának időpontját előzetesen egyeztetett időpontra 
tűzik ki. Értesítik az érintett feleket. 

A munkaterület átadása-átvétele során az átadó és átvevő fél jelen van. Előfordul, hogy 
az ingatlanon más tulajdonosok, más üzemeltetők létesítményei is vannak, akkor 
többnyire azok képviselői is jelen vannak. Együttesen bejárják az átadásra kerülő te-
rületet. 
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5.2.3. A munkaterület átadás-átvételi bejárásának jegyzőkönyve 

Az átadás-átvételről vagy önálló jegyzőkönyv, vagy a megnyitott építési naplóba tett 
bejegyzés készül. A jegyzőkönyvet vagy naplóbejegyzést a felek az aláírásaikkal 
hitelesítik. 

A munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyve szokásosnak mondható tartalma a 
következő. 

– A jegyzőkönyv felvételi helye és időpontja 
– A megjelentek, az általuk képviselt cég vagy szervezet, a megjelent beosztása 

abban 
– A jegyzőkönyv tárgya a szóban forgó ingatlan mint munkaterület átadás-átvételi 

eljárása 
– Az átadás-átvételi eljárás előzménye (rendszerint az érvényben lévő szerződést 

szokás megadni), az átadás-átvétel célja (többnyire a megvalósítandó célt adják 
meg szintén a szerződésre hivatkozva) 

– A terület pontos határai, a terület megközelítésének a lehetőségei 
– A területen található épületek, műtárgyak, hálózatok, és azok tulajdonosai, kezelői, 

üzemben tartói 
– A megvédendő növényzet (ezt többnyire a tervek tartalmazzák, de nem árt rög-

zíteni) 
– A terület használatára, igénybevételére vonatkozó követelmények 
– A régészeti leletek lehetőségére, a feltárt vagy várható környezetszennyeződésre, a 

feltárt vagy várható lő- és robbanószer előfordulására vonatkozó ismeretek 
– Az ingatlanra vagy az azon lévő építményekre, üzemelő intézményre vonatkozó 

adatszolgáltatás 
– A munkaterületen üzemelő létesítmény, működő intézmény biztonságának, za-

vartalan üzemfenntartásának elvárásai, feltételei 
– A munkaterületen lévő üzemelő közművek és energiaszolgáltató mérőórái állásának 

a leolvasása, az állás írásos rögzítése 
– Az ingatlanon az átadó által elvégzett, az építéshez kapcsolódó felmérési, kijelölési, 

építési tevékenység dokumentációja, a helyszínen megmutatva 
– Az átadó által átadott dokumentumok jegyzéke 
– Az átadó szándéknyilatkozata arról, hogy a munkaterületet átadja 
– A vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munkaterületet átveszi 
– Az átvevő nyilatkozata arról, hogy a szerződésben vállalt adatszolgáltatás teljesült 

vagy hiányos 
– Az átadó nyilatkozatát arról, hogy a hiánypótlást mikorra teljesíti 
– A munkaterületen üzemelő létesítmények, működő intézmények képviselőinek 

nyilatkozatai, feltételei, igényei 
– Megjegyzések, véleményeltérések és különvélemények 
– Az átadás-átvétel meghiúsulása, annak oka 

A munkaterület átvételét az átvevő csak alapos indokkal tagadhatja meg. A munkaterület 
átvétele-átadása a szerződés eleme; a jog szerint a szerződő felek együttműködésre 
kötelezettek. Ezért szükséges az alapos indok. Ez többnyire a szerződés feltételeivel 
ellentétes állapot fennállását jelenti. A hiány nem az, ugyanis a hiány pótolható, attól a 
felvonulás és az építés-kivitelezés is megkezdhető. Az épület kiürítése nem pótolható. A 
ki nem ürített épületet nem lehet elbontani, átalakítani, felújítani, életben és vagyonban 
kár keletkezhet a bontás, az átalakítás, a felújítás során. A felvonulás még megkezdhető 
(ha van felvonulási terület), de a munkavégzés nem. 
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5.3. A felvonulás. A felvonulási létesítmények létrehozása és 
üzemeltetése 

5.3.1. Fogalmak 

A felvonulás a helyszínre való kitelepülés, az ingatlan átalakítása, „felszerelése”, építési 
és szerelési tevékenység végzésére alkalmassá tétele. 

Az építési munkák helyszíni előkészítésében az alábbi létesítmények játszanak szerepet: 

– Felvonulási hálózatok és létesítmények; 
– Segédüzemek; 
– Ideiglenes hálózatok és létesítmények; 
– Segédszerkezetek; 
– Anyagmozgatási gépek és berendezések. 

A felvonulási hálózatok és létesítmények az építéshez szükséges tárgyi feltételeket 
jelentik. A felvonulási hálózatok közé tartoznak az építési energiahálózat (többnyire 
elektromos, régebben lehetett nagynyomású víz, nagynyomású levegő, vagy gőz is), az 
építési vízhálózat, telefonhálózat (régebben telexhálózat), számítógépes hálózat és a 
közháló. A felvonulási létesítmények közé tartoznak a kerítés, a kapuk és bejáratok, 
felvonulási irodák és tárgyalók, szociális helységek (illemhelyek, öltözök, fürdőhelyek, 
étkezőhelyek, tartózkodók és melegedőhelyek), raktárak. A felvonulási létesítményekhez 
hozzátartozik a felvonulási épület energia-, víz- és csatornaellátása is. Ide soroljuk az 
építési területen (annak határáig, néha azon kívül) kiépített felvonulási utakat is. 

Régebben egy-egy nagyobb építmény létrehozása esetén egy-két évre téglából építettek 
felvonulási épületet. Ma inkább konténereket használnak vagy nagyobb településeken a 
környező épületekben bérelnek lakó- vagy irodaingatlant. 

Segédüzemek. A munkaterületen létrehozott építési üzemet segédüzemeknek nevezzük. 
Az építési üzemek célja, hogy az építőanyag előállítását, az építőanyag előkészítését a 
beépítéshez, valamint az építőanyag bedolgozásának az előkészítését nagyüzemi 
módszerekkel lehessen végezni. A segédüzemekhez soroljuk az ácsüzemet, a betonacél 
feldolgozó és -szerelő üzemet, a betonüzemet, a vasbeton előregyártó üzemet, a 
kőfaragó és műkőüzemet, a mész- és habarcsüzemet, továbbá az asztalosüzemet, a 
lakatosüzemet, az üvegesüzemet, a burkolóüzemet, a szigetelőüzemet, a festő-mázoló-
tapétázó üzemet, a szárazépítési üzemet és a bádogosüzemet. 

Ma már klasszikus értelemben vett segédüzemet ritkábban létesítünk a munkaterületen. 
Egyrészt a habarcsot és a betont a bedolgozáshoz előkészítve (a habarcsot szárazon, a 
betont „nedvesen”) hozzák a munkaterületre, és már csak a belső anyagmozgatást kell 
megoldani, illetve az építési anyagot fel- és bedolgozni. A betonacél feldolgozása 
rendszerint nem a helyszínen, hanem az erre szakosodott szakcég telephelyén történik. A 
helyszínen legfeljebb kisebb mennyiségű habarcs és beton készítésére, illetve kisebb 
mennyiségű betonacél-armatúra szereléséhez, illetve az összeállításához alkalmas 
berendezések, eszközök vannak jelen. Csökkenőben van a klasszikus értelemben vett 
ácsmunkák mennyisége, és az acélszerkezetet rendszerint előre gyártva hozzák a 
helyszínre. Ennek megfelelően rendszerint sem ácstelep, vastelep nem készül. Tekintettel 
arra, hogy megnövekedett az előre gyártott épületszerkezeti elemek szerepe – pl. 
nyílászárókat nem a helyszínen fából, hanem gyárakban, fém-műanyag kombinációban, 
méretre készítik –, ezért szakipari segédüzemek helyett rendszerint a szakipari munkákat 
végzők részére hagyományos értelemben vett munkaterületet – egy-egy raktárt és/vagy 
irodahelyiséget – adnak. 
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Az ideiglenes hálózatokhoz többnyire a meglévő hálózatok, ellátóvezetékek ideiglenes – 
tehát a végleges hálózat üzembe helyezéséig funkcionáló – átalakítását (pl. 
közműkiváltást) soroljuk, vagyis az energia- és közműellátás (ideiglenes közművek) 
tartozik ide. Ideiglenes létesítményeken azokat a létesítményeket értjük, amelyekre az 
építés megkezdéséhez vagy folytatásához van szükség, többnyire valamilyen 
szélsőségesebb időjárási körülmények okán. (Pl. télre áthúzódó építkezés során 
ideiglenes gyártó- vagy szerelőcsarnok építése.) Ez elsősorban a helyszíni előregyártást 
érinti. Ma az előregyártás rendszerint gyártelepen történik, annak teljesítményét az 
időjárás kevésbé korlátozza. 

Az ideiglenes létesítmények jelentős része építési engedélyezési eljárás alá tartozik. Az 
egyik csoport a tartószerkezetek. Ez önmagában építési engedélyköteles. A másik 
csoport a gáz-, áram- és vízellátás. Néhány esetben ideiglenes mérőóra kihelyezésével 
megoldható, de van, hogy a hálózatot is bővíteni kell. Hasonlóan engedélyt kell kérni az 
ideiglenes csatornahasználatra is. Végül ide tartozik az állványépítés, valamint a 
közterület-foglalás is. 

Segédszerkezetek. Az építés alatt, legyen az meglévő szerkezet bontása vagy építése, az 
állékonyság, az élet- és vagyonvédelem biztosítása, vagy az építéstechnológia igényeinek 
kielégítése érdekében használt, megépített szerkezet, amelyet az elbontani kívánt 
szerkezet elbontása, illetve a megépíteni kívánt szerkezet megépítése után teljes 
mértékben elbontanak. Ide tartoznak az állványok, a zsaluzatok, a kiváltások, a 
dúcolatok és a munkagödör-megtámasztások. 

Anyagmozgatási gépek és berendezések. Az átvett ingatlan akkor válik építési területté, 
ha azon az építőanyagokat szállítani lehet mind a terep felszínén, mind a magasba. 
Ehhez anyagmozgatási gépekre és berendezésekre van szükség. A terepfelszínen való 
mozgatást a felvonulási utak már lehetővé teszik, magát a mozgatást végezheti 
gépkocsi, targonca vagy daru. A magasba mozgatáshoz, az emeléshez darura vagy 
emelő berendezésre van szükség. 

Az organizációs tervről. A felvonulási hálózatok és létesítmények, a segédüzemek, az 
ideiglenes hálózatok és létesítmények, a segédszerkezetek és az anyagmozgatási gépek 
és berendezések elrendezését tartalmazza az organizációs terv. 
 
5.3.2. A felvonulás folyamata 

A felvonulás folyamata több lépésből áll. A folyamathoz tartozik a kivitelező szervezet 
személyi állományának a munkaterületen való tartózkodásához, a munkavégzéshez 
alkalmas körülmények biztosítása, továbbá a gépeknek és a berendezéseknek a 
munkaterületen való elhelyezése, azok mozgatásához, működtetéséhez alkalmas 
körülmények biztosítása. A felvonulás folyamatához tartozik még a felvonulás előké-
szítése, a felvonulási létesítmények létrehozása és azok üzemeltetése. 

A felvonulás előkészítéséhez és megvalósításához szükség van a felvonulásra vo-
natkoztatott igények és követelmények meghatározására, és ezzel összefüggésben az 
építtetői (beruházói, befektetői) oldal, és azon belül a kivitelező, valamint a területen 
lévő és működő intézmények, építmények és létesítmények üzemeltetői közötti 
egyeztetésre.  
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A felvonulásra vonatkoztatott igények és követelmények közé tartoznak a felvonulás 
területi határának a megállapítása, építtetői szolgáltatások, üzemeltetői elvárások, 
ideiglenes közmű- és energiaellátás igénye, a költségviselő meghatározása, a hírközlési 
lehetőségek, a kapcsolattartás módja. 

A felvonulás célja az ingatlannak építési és szerelési tevékenység végzésére alkalmassá 
tétele. Ez a kivitelezési technológia ismeretében történhet. Azaz ezen a ponton fonódik 
össze a felvonulás és az organizáció: a felvonulási létesítményeket a kivitelezési 
technológiát figyelembe vevő módon kell megépíteni. Ez azt jelenti, hogy a felvonulás 
előkészítése során el kell készíteni az organizációs terveket is. Az organizációs terv 
készítésének az elsődleges célja a kivitelezés előkészítése, segítése. Általában az 
organizációs tervdokumentáció „általános” tervlapja, azaz a generálplán alapján végzik a 
felvonulási munkálatokat. 

A továbbiakban részletesen áttekintjük a felvonulás folyamatát. Ennek során figyelem-
mel kell arra lenni, hogy egy építési folyamat részeként tevékenykedünk. Ugyanakkor 
célszerű lehet a felvonulási munkákat önálló egységként kezelni. Ezzel együtt a 
felvonulási munkákat elvégezheti a kivitelező is vagy tőle független vállalkozó is. A 
felvonulási munkákat mindkét esetben a teljes építési folyamat független szakaszának 
tekintjük. Ez első esetben a felvonulás folyamatát a kivitelező vezényli le, a második 
esetben, elvben, az építtető, gyakorlatilag annak képviseletében a mérnökszolgáltató. 
 
5.3.3. A felvonulás folyamatának lépései 

Az építési helyszín és a környezetének a megismerése 

– A helyszín és környezetének megtekintése. 
– A helyszínről és a környezetéről helyszínrajz és tervdokumentáció beszerzése. 
– A helyszín és környezetének építéstörténeti előzményeinek feltárása. 
– A helyszín és közvetlen környezetének a bejárása. A bejárás szempontjai: az in-

gatlan kiterjedése, közlekedési kapcsolatok, a környezet beépítettsége, közmű- és 
energiaellátás. 

– A felvonulási helyszín bejárása. A bejárás szempontjai: geodéziai adottságok, a 
terület természetes és mesterséges tagoltsága, élővilág, természetes vizek, belső 
közlekedés, meglévő épületek és műtárgyak, közmű- és energiarendszer, üzemben 
tartandó építmények kapcsán üzemeltetői elvárások, a terület lehatárolása. 

– A helyszínen található építmények és létesítmények bejárása. A bejárás szem-
pontjai: általános tájékozódás, külső szemrevételezés, belső bejárás, az állapot 
felmérése és az állapot értékelése, a további teendők meghatározása. 

– A helyszín környezeti adottságainak összegzése a tervezett építmény megvalósí-
tásának a szempontjából. 

– Az építtető, a meglévő építmények és létesítmények üzemeltetői közötti egyeztetés 
a felvonulási igények és követelmények kapcsán. 

A felvonulás előkészítése 

– Az organizációs tervezés előkészítése: a megvalósítandó építmény tervezője el-
képzelésének egyeztetése az organizációs szempontokkal és lehetőségekkel, így a 
technológiai kérdések áttekintése, szükség szerint tervfelülvizsgálat és/vagy 
tervmódosítás. 

– Az organizációs terv elkészítése: az organizációs építmények (üzemek és telepek, 
közmű- és energiaellátás, szociális épület és raktár) méreteinek, egymáshoz 
viszonyított elhelyezésének meghatározása, valamint az anyagmozgatás mi-
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kéntjének, azzal együtt a vezérgép(ek) kiválasztása és a közlekedési hálózat 
felépítése. 

– A felvonulási és/vagy organizációs építmények telepítésének és elrendezésének a 
megtervezése. 

A felvonulási hálózatok és építmények engedélyeztetése 

Amennyiben a felvonulási és/vagy organizációs terv(ek) műszaki tartalma szükségessé 
teszi, az engedélyezési eljárást le kell folytatni. 

A felvonulási munkák vállalatba adása 

Erre a lépésre akkor van szükség, ha az építmény létrehozását és a felvonulási munkákat 
két különböző építési vállalkozó végzi el. 

A felvonulási munkák vállalatba adása kicsiben az, mint az építési munkák vállalatba 
adása (lásd a 2.2 fejezetet). 

A munkaterület átadása és átvétele 

Ez megegyezik az általában vett munkaterület átadása és átvétele folyamatával (lásd 
fentebb 5.2.2 alpontban). 

A felvonulási munkák elvégzése 

A felvonulási munkákat csak az átadás-átvétel megtörténte után szabad megkezdeni. 

A felvonulás után – feltételezve, hogy a munkaterület beépítetlen felszínű területet is 
tartalmaz – a felvonulási munkák szokásos és célszerű sorrendje a következő: 

– növényirtás, humuszleszedés, 
– durva tereprendezés, 
– területbekerítés, 
– a felvonulási (közmű)hálózatok kiépítése, 
– a felvonulási épületek építése és/vagy telepítése, 
– a felvonulási épületek hálózatra kötése, 
– ideiglenes utak, korlátok, gyalogosvédő berendezések, forgalomterelés elemeinek 

az építése és/vagy telepítése, 
– munkabiztonsági védőelemek telepítése. 

Az érvényben lévő előírások szerint fát csak engedély birtokában szabad kivágni. Ezért a 
növényirtás elsősorban a bozótosra vonatkozik; illetve az engedélyben szereplő fák 
kivágására. 

A nyomvonalas létesítmény, nagyobb műtárgy (pl. híd, föld alatti létesítmény) esetén 
nem az építési terület egészét kerítik be, hanem csak a felvonulási területet. 

A munkaterületen vagy annak környezetében biztosítani kell (rendszerint a szerződésben 
rögzített mértékben) a gyalogos- és a járműforgalmat. Általában mind a munka 
megkezdése előtt, mind a munkavégzés közben szükség lehet forgalomterelésre, 
valamint munkabiztonsági védőelemek el-, illetve áthelyezésére. 

Az elkészült felvonulási munkák elszámolása 

Ez megegyezik az általában vett elszámolással. Az építési munkákhoz képest kisebb 
volumen okán a következő lépésekből áll: a teljesítés felmérése és igazolása, a számla 
benyújtása, a munkadíj kifizetése. 
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Általában a műszaki ellenőrzést az átadás során végzik el. Nagyobb felvonulási lé-
tesítmények esetén építés közben is történik műszaki ellenőrzés. 

A felvonulási hálózatok és létesítmények üzemeltetése 

Az üzemeltetés klasszikusan a működtetésből áll. Általában az építkezés ideje alatt sem 
fenntartásra, sem karbantartásra, sem műszaki ellenőrzésre nem szokott szükség lenni. 
Elhúzódó, évekig tartó építkezés esetében szükség lehet rájuk. 

Megjegyezzük, hogy a fenti megállapítások nem vonatkoznak az emelőberendezésekre, 
arra az építkezés idejétől független szabályok érvényesek. 

A felvonulási hálózatok és létesítmények áthelyezése, átszervezése, bővítése, átterve-
zése és átépítése. Szükség szerint. 

Megjegyzések 

Az üzemben tartás és a levonulás majdani elvégzése miatt a felvonulási munkákra 
szerződött fél szerződése nem szűnik meg, a munkaterületen a mindennapi jelenléte nem 
szükséges. 

A felvonulási munkák elvégzése alapvetően azok a szabályok érvényesek, mint a 
megvalósítandó építmény építésére. Ezért ezek ismertetetését a következő alpontban 
adjuk meg. 

A felvonulási munkák elvégzése után a felvonulást végző szervezet levonul és átadja a 
helyét az építményt építő szervezetnek. Ennek során egy, de inkább két átadás-átvételi 
eljárást szokás lefolytatni. A felvonulási munkák után az azt elvégző szervezet átadja a 
munkát, és visszaadja a területet a megbízójának, aki a munkaterületet átadja a 
kivitelezést végző szervezetnek. Amennyiben a tervezett építményt építő szervezet 
építette a felvonulási létesítményeket, akkor az átadás-átvételi eljárásokra nincs 
szükség. 
 
5.4. Építés (kivitelezés) 

5.4.1. Bevezetés 

A kivitelezést csak jogerős és érvényes építési engedély birtokában szabad megkezdeni. 

A kivitelezés megkezdését és az épület kitűzését – a jogszabály szerint 14 nappal – előre 
be kell jelenteni a helyi (első fokon eljáró) építési hatóságnál. A bejelentés során meg 
kell adni a felelős műszaki vezető nevét és névjegyzéki számát is. 

Meghatározott értékhatár fölött az építkezést az adóhatóságnak is be kell jelenteni. 

A kivitelezést csak jogerős és érvényes építési engedélyben foglalt előírások betartásával 
szabad végezni. 

A kivitelezés kiviteli tervek alapján történik. 

A kivitelezést a felelős műszaki vezető irányítja, ő felel egyrészt azért, hogy a kivitelezés 
a tervekben foglaltak szerint történjék, másrészt azért, hogy a vonatkozó jogszabályokat 
az építési területen betartsák. 

A műszaki ellenőr feladata a kivitelezés ellenőrzése műszaki, biztonsági és anyagi 
szempontból. A műszaki ellenőr a kivitelezés során ellenőrzi, hogy a munkavégzés 
szakszerűen történjék, hogy a beépített anyagok minősége és mennyisége terv szerinti 
legyen. 



77 

A hatóságoknak ellenőrzési, szakvéleményezési feladatuk van. 

A munkavédelemi felügyelet ellenőrzi, hogy a munkavégzés biztonságos körülmények 
között történik-e. 

A kivitelezési munkákat csak szakmai szempontból alkalmas, az adott építési-szerelési 
tevékenység végzéséhez előírt feltételeknek megfelelő vállalkozó végezheti. 

A kivitelező hibás tervezői megoldást nem kivitelezhet. A kivitelező osztozik a tervező 
felelősségében akkor, ha a tervben lévő hibát felismerhette volna és/vagy felismerte, de 
a terv alapján végezte el a kivitelezést. 

A kivitelező nem hajthatja végre az építtető vagy képviseletében eljáró műszaki ellenőr 
és/vagy mérnökszolgáltató olyan utasítását, amely emberi életet veszélyeztethet. 

A kivitelező fel kell hívja a figyelmet arra, ha olyan utasítást kap, amely a vagyon 
biztonságát veszélyezteti. Ha megismételt, írásban megerősített utasítást kap, akkor – az 
utasítás szerint végrehajtott tevékenység következtében – fellépő esetleges károkkal 
kapcsolatban felelősség nem terheli. 

Az építési helyszínen végzett – tehát a felvonulási, építési és levonulási – munkák során 
a környezetet óvni és kímélni kell. A környezetbe egyaránt beletartozik a természetes és 
az épített környezet is. 

A környezetvédelem alatt elsősorban a természetes környezet védelmét értjük. Ennek 
egyik eleme a fa kivágásának az engedélyhez kötése, ezzel együtt új fák ültetésének a 
kötelezettsége, zöldfelületi mutatók betartásának az előírása, illetve kötelezettsége. A 
jelenlegi gyakorlatban környezetvédelem alatt az elmúlt hetven év környezet-
szennyezésének a felszámolását, illetve az új építéssel való környezetszennyezés 
megakadályozását értjük. 

Az épített környezetre vonatkozó óvás és kímélés két részre bontható: az építési terület 
környezetében elő embertársainkra, illetve az építési terület környezetében lévő 
építményekre. 

Az építési vagy azzal kapcsolatban végzett tevékenységekkel a szomszédos területeken, 
épületekben, illetve az építkezéssel érintett épületben élők és dolgozók élet- és 
munkakörülményeit illik az építkezés ideje alatt is biztosítani, valamint a lehető legkisebb 
mértékben illik az ott élőket és dolgozókat zavarni. A zavarás vonatkozik hangra, zajra, 
rezgésre, fényre, káros anyag kibocsátására, porra. Ezek egy részét az építési engedély 
feltételei írásban rögzítik, egy részére a kivitelezés során derül fény, és „menet közben” 
kell a mindkét érintett felet kielégítő kompromisszumot megtalálni. 

Az építési vagy azzal kapcsolatban végzett tevékenységekkel a szomszédos ingatlanon 
álló épületekben (sőt a növényzetében) kárt okozni tilos. Úgy kell az építkezés 
mindennemű munkálatait végezni, hogy a szomszédnak abból se anyagi, se erkölcsi kára 
ne származzék. 

Az érvényes jog a szomszédos ingatlan érintettjeit (tulajdonos, üzemeltető, használó) az 
építési területen folyó munkák tűrésére kötelezi. Ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy az a 
tény, hogy valaki egy telek szomszédságát birtokolja, azon lévő létesítményt üzemeltet, 
vagy egyszerűen ott él, nem ad okot arra, hogy a telek szomszédságában lévő ingatlanon 
egy építési tevékenységet megakadályozzon. Egyes esetekben az érvényes jog a 
szomszédos ingatlan érintettjeit szolgalmi jog adására is kötelezi: pl. telekhatáron álló 
épület homlokzatának vakolásához. A szolgalmi jog nem mentesíti az építési tevékenysé- 
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get végzőt a szolgalmi joggal igénybe vett terület eredeti állapotának a helyreállítása és 
a használattal összefüggésben keletkezett költségek megtérítése alól. 

Az építési munkahely egymásra épülő egyszemélyi felelősség és irányítás alatt működik. 
Ennek megfelelően egy vezetési struktúrát (hierarchiát) kell felállítani, amelyen belül 
mindenkinek megvan a felelősségben és az irányításban viselt saját hatásköre. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy az adott munkafolyamat elvégzése, végrehajtása irányítását 
egy személy végzi, és ugyanaz a személy felelős a munkafolyamat elvégzésért, 
végrehajtásáért, a munkafolyamat minőségéért és eredményességéért. 

A munkaterületen, építési területen tűzveszélyes munkák (hegesztés, darabolás lánggal, 
gyorsdarabolóval, bitumen olvasztása stb.) megkezdése előtt tűzgyújtási engedélyt kell 
kérni. (Engedélyt az építési területen végzett munkákért felelős személy, például felelős 
műszaki vezető adhat.) Az engedély kiadása az építési naplóban, írásban történik. 

Vis maiornak nevezzük azokat az eseményeket, amelyek egyrészt az építési folyamat 
résztvevőitől (konkrétabban: az embertől) függetlenül következik be, másrészt az emberi 
lehetőségen felüli hatással bírnak (konkrétan: amelynek a hatását még előre tervezett 
formában sem tudja az ember kivédeni). Ilyen a szélsőséges időjárás (vihar, orkán, 
jégeső, hófúvás), az időjárás szélsőséges következménye (pl. áradás, iszapár, 
földcsuszamlás), a Földben lezajló és annak felszínen észlelhető hatások (földrengés, 
vulkáni tevékenység, lávaár, üreg, barlang beomlása), végül az emberi butaság okozta 
hatások, mint a háború, háborús cselekmények békeidőben, mint az öngyilkos 
bombamerénylő, repülőgépnek egy épületben való „földet érése”. Ezek rendszerint a 
szerződő felek közös kockázatát képezik. Bekövetkezésük ellen védekezni nem lehet. 
Biztosításokkal lehet (a pénzügyi világban: kell) bekövetkezésük esetére a hatások 
pénzügyi következményét mérsékelni. 

Vis maior esetén az építkezést többnyire felfüggesztik, felmérik a területet, megha-
tározzák a felvonulási és a tervezett építmény már megépített részéinek állapotát, az 
azokban keletkezett károkat, és végül módosítják az építési folyamat programját. Ez 
utóbbi lehet a határidő módosításától kezdve újabb tőke bevonásán át az építmény 
műszaki tartalmának módosítása, különleges esetben az építkezés felszámolása vagy új 
körülmények közötti újraindítása. 

Rendkívüli helyzetnek és eseménynek nevezzük azokat az előre nem látható és a vis 
maior kategóriába be nem sorolható helyzeteket és eseményeket, amelyek bekö-
vetkezése esetén a munka a megszokott, tervezett rendben nem végezhető. 

Ezek egy része az építési folyamatra kedvezőtlen, akadályozó lehet. Az építési folyamat 
késedelmét okozza az előre nem látható régészeti lelet előkerülése és az anyagok, 
eszközök, berendezések eltulajdonítása. Az építési területen veszélyhelyzetet teremt és 
az építési folyamat késedelmét okozza a robbanóanyag, lőszer előkerülése, a talaj 
és/vagy talajvíz vegyi anyagokkal való szennyezettsége, tűzesetek és munkahelyi 
balesetek. 

Az előre nem látható régészeti lelet előkerülése 

Az Örökségvédelmi Hivatal még az építési engedély kiadása során nyilatkozik, hogy vajon 
a tervezett építési helyszínen régészeti leletekkel kapcsolatban mi az állásfoglalása. 
Amennyiben régészeti leletek előkerülése vártható, akkor az építési területen előzetes 
feltárást végeztet. A feltárás költségét az építtető viseli. A feltárás eredménye lehet: nem 
találtak régészeti leletet, találtak régészeti leletet, de megőrzésre nem érdemesek, végül 
megőrzésre érdemes leleteket találtak. Az első két esetben az építési munka 
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elkezdődhet, a harmadik esetben további leletmentést, az építmény terveinek 
módosítását rendelhetik el, vagy akár az építési engedélyt vissza is vonathatják. Ez 
utóbbi esetben az építési terület kisajátítására is sor kerül, ami az építési folyamat 
újraindítását vetíti előre egy másik területen. Végül meg kell említeni annak a 
lehetőségét, hogy az Örökségvédelmi Hivatal a régészeti lelet előfordulásának az ala-
csony valószínűsége mellett terepszint alatti talajt érintő földmunkáknál szakfelügyeletet 
ír elő. Ha a szakfelügyelet megőrzésre érdemes leletet talál, vagy a földmunkával értékes 
régészeti leletet hoznak a felszínre (ennek bejelentését törvények írják elő), akkor az 
építkezést leállítják (az érintett területen) és leletmentést végeznek. (Ennek lehetséges 
kimeneteleit fentebb már tárgyaltuk.) Az építési munka csak a szakfelügyelet 
engedélyével folytatható. 

Az anyagok, eszközök, berendezések eltulajdonítása 

A munkaterületen építési anyagot, szerkezetet, a beépítendő vagy a beszerelendő 
berendezéseket, munkavégzéshez alkalmazott eszközöket, gépeket és berendezéseket 
tárolnak. A munkahelyi lopások megelőzéséről célszerű gondoskodni. A megelőzés 
érdekében a munkahelyet körbe kell keríteni, annak területét meg kell világítani, és a 
területet őriztetni kell. Ezzel a kívülről behatoló tolvajok ellen lehet eredményesen 
védekezni. A munkaterületre már hivatalosan bejutó, különböző munkát végzők esetében 
a hatékony portaszolgálat (a ki- és behozott áruk ellenőrzése, a fuvarozó gépjármű 
rendszeres átvizsgálása, a fuvarlevél rendszeresítése) csökkenti a „belső” lopás 
valószínűségét. 

Robbanóanyag, lőszer előkerülése 

Hazánkban a második világháborút követően nem végeztek egyetemes robbanószer- és 
lőszerfeltárást és -mentesítést. (A 1956-os forradalom és szabadságharc alatt is 
kerülhettek a földbe lőszerek.) Ezért még a mai napig is előfordulhat, hogy az építési 
területen fel nem robbant robbanószert vagy lőszert találnak. 

A tervezési fázisban mérlegelni kell annak a lehetőségét, hogy az adott területen robbanó 
és/vagy lőszer előkerülése fennállhat-e. Ez elsősorban az intenzív harcok területén fekvő 
ingatlanok esetén van komoly esélye. Pl. a második világháború óta foghíjas telkeken, 
szőnyegbombázások, harci cselekmények, átkelők közelében érdemes a kérdéssel 
foglalkozni. Célszerű tűzszerészekkel konzultálni, indokolt esetben a terület átvizsgálását, 
illetve szükség esetén a terület mentesítését is kezdeményezni kell. 

A kivitelezési fázisban a földmunkák során fordulhat elő, hogy robbanó- és/vagy lőszer 
előkerül. A robbanó- és/vagy lőszer elszállítása és/vagy megsemmisítése a tűzszerészek 
feladata: a fellelt robbanó- és/vagy lőszer függvényében azt hatástalanítják, elszállítják 
és megsemmisítik, vagy a helyszínen semmisítik meg. 

A talaj és/vagy talajvíz vegyi anyagokkal való szennyezettsége 

A szennyező és veszélyes anyagok jelenlétéről, elvileg, tudomása van az ingatlan 
tulajdonosának. Ezt az információt meg kell ossza az építtetővel, illetve eladás esetén a 
vásárlóval, bérlés esetén a bérlővel. A leendő építési terület bejárása során a felszínen 
elhelyezkedő, valamint az épületekben található szennyező anyagok mennyiségét fel 
lehet mérni. Ennek okán ebben a két esetben már az építési folyamat során a szennyező 
anyag eltávolítása, kezelése megtervezhető. 

A geotechnikai szakvélemény készítése során mód van a talaj és/vagy a talajvíz vegyi 
anyagokkal való szennyezettségének a meghatározására. Így a beruházó tudomására 
jutó szennyezettség még a megvalósítás előtt felmérhető, és eltávolítása, kezelése 
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megtervezhető. 

A korábban környezetszennyező technológiával működő ipari üzemek, a volt katonai 
objektumok esetében várható, hogy a területen a talaj és/vagy a talajvíz szennyezett. 
Ezek vizsgálatát előre el kell végeztetni. Az építmény megvalósításának a költségeibe 
mind a feltárás, mind a kezelés tervezése és a kezelés költsége beépítendő. 

Az építési folyamatot át kell szervezni, ha a munkavégzés során derül fény arra, hogy a 
talaj és/vagy a talajvíz vegyi anyagokkal szennyezett, hiszen a szennyezett talaj és/vagy 
talajvíz nem maradhat a területen: a mentesítését el kell végeztetni. Hasonlóképpen az 
épületek eldugott helyiségeiben, netán magában az épületben lévő és csak annak 
bontása vagy átalakítása során előkerülő veszélyes anyagokat el kell távolítani. 

Tűzeset 

A munkahelyi tűzeset megelőzése érdekében tűzrendészeti előírás van érvényben az 
építési területen. Ez szabályozza a tűzgyújtást, a tűzveszélyes anyagok tárolását és 
szállítását, amennyiben beépítve már nem tűzveszélyes (pl. festék hordóban tűzve-
szélyes, a falra kenve nem), akkor a beépítését, valamint a tűzoltó berendezések, ké-
szülékek elhelyezésének a mikéntjét. A tűzrendészeti előírás rögzíti az értesítési sor-
rendet is. (Többévi munkavégzés vagy kiemelkedően nagy értékű befektetés esetén nem 
zárható ki, hogy az építési területre telephelyi tűzoltóságot telepítenek, vagy eleve olyan 
területen folyik az építkezés, ahol ez már megtörtént. Példaként vegyészeti gyárak 
említhetők.) 

Munkahelyi balesetek 

Az építési munkahely balesetveszélyes üzem. 

A munkahelyen a veszélyhelyzetek megelőzése kapcsán a munkahely vezetője – pl. 
felelős műszaki vezető, építésvezető – feladata kettős. Egyrészt a munkát végzők részére 
a munkahelyre jellemző veszélyhelyzetekre vonatkozó általános ismertetés az ő 
feladatuk, másrészt nekik kell eldönteniük, hogy a munkavégzőknek (legyenek azok 
alvállalkozók vagy a fővállalkozó saját emberei) a balesetmentes munka végzéséhez a 
személyi és tárgyi feltételei adottak-e. Ezeket az ismereteket egy képzés keretén belül 
szokás a munkavállalók részére megadni. A képzést a munkáltató köteles megszervezni 
és köteles biztosítani, hogy a saját munkaterületén dolgozók a képzéseken részt 
vegyenek. A képzés alapvető feladata, hogy a dolgozókat a munkavégzésre munka-
biztonsági szempontból kioktassa, felkészítse az adott munkaterületen előforduló ve-
szélyekre, a lehetséges veszélyhelyzetekre, azok elkerülésének a módjára, ismertesse az 
előírt egyéni és általános védőeszközöket, mutassa be azok használati módját. A 
képzésen belül kell a dolgozókat tájékoztatni a bekövetkezett balesetek és/vagy ve-
szélyes helyzet kialakulása esetén szükséges teendőkről, azok sorrendjéről és arról, hogy 
kit vagy kiket és milyen sorrendben kell értesíteni, illetve hogyan, milyen útvonalon kell 
az épületet és/vagy az építési területet elhagyni. A képzés részeként ki kell oktatni a 
dolgozókat a baleseti elsősegélynyújtás szükségességéről, módjáról és mértékéről. Végül 
e képzésen belül kell a dolgozókat a tűzvédelemmel kapcsolatos ismeretekre is kioktatni. 

A tapasztalat alapján – a vis maior eseteket leszámítva – akkor következnek be 
balesetek, amikor a munkavégzők nincsenek tudatában annak, hogy a helyzet, amelyben 
a munkát végzik, alapvetően veszélyes. (Két példa: a bontási folyamatok, valamint az 
alpintechnikával végzett munkák.) Az a tény, hogy a dolgozó fel van készítve arra, hogy 
a munkakörülmények veszélyesek, óvatosabb, megfontoltabb, a saját és a 
munkafolyamatban részt vevő más dolgozók testi épségére figyelemmel lévő munka-
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végzésre ösztönzi. Ezért a baleset bekövetkezésének az esélye jelentősen csökken. Ezzel 
ellentétben a veszélyhelyzetéről nem tudatosulók körében a baleset bekövetkezésének 
veszélye jelentősen nő. 

A tapasztalat alapján kijelenthető, hogy a balesetek bekövetkezésének a valószínűsége 
nő, ha  

– ugyanazon a területen két vagy több munkavégzés folyik, 
– a munkavégzéshez hibás, illetve hiányos műszaki állapotú eszközöket, berende-

zéseket használnak, 
– a dolgozók kapkodva, nagy sietséggel végzik a munkájukat, 
– a munkavégzők fegyelmezetlen körülmények között dolgoznak, 
– a dolgozók a szabályokat tudatosan vagy tudatlanul nem tartják be, 
– a munkavégzők tudatmódosító szerek hatása alatt állnak. 

A felsoroltak közül már egy is jelentősen növeli a baleset bekövetkezésének a 
valószínűségét, halmazatban szinte bizonyosan bekövetkezik egy baleset. 

További rendkívüli események 

Ide kell sorolni 

– az erőteljesebb időjárási viszontagságokat (pl. erőteljesebb szél, a daruzást fel kell 
függeszteni), vagy 

– az időjárás normál, bár kiszámíthatatlan viszonyait (derűs napon eső követ-
keztében átnedvesedik a talaj, arra alaptestet az átázott réteg eltávolítása nélkül 
betonozni nem szabad; a hideg idő korai beköszöntése miatt a betonozás feltételeit 
meg kell változtatni, vagy magát a betonozást fel kell függeszteni), 

– a nem várt geotechnikai eredetű problémákat (más talajréteg betelepülése, ami a 
fúrások között „láthatatlan” maradt), 

– meglévő épület esetén a feltételezettől eltérő szerkezeti kialakítást, romlottabb 
állapotot, 

– az építőanyag ellátásában kialakult késedelmet, 
– az egyes építési anyagoknak a piacon való beszerezhetetlenségét, 
– alvállalkozó kiesését stb. 

A különböző vis maior és a rendkívüli események bekövetkezése az építési folyamatot 
megakasztja, nem kizárt a közvetlen anyagi, emberéletben okozott kár. A kialakult 
helyzetben nem zárható ki a munkaterületen lévők között fellépő bénultság, esetleg 
pánik. Mindkettő további veszélyhelyzet forrása lehet. Ezért a helyzet gyors felmérésével, 
a szükséges teendők gyors és határozott meghozatalával és végrehajtásával további 
rendkívüli helyzetek kialakulása előzhető meg. Ennek okán a különböző vis maior és a 
rendkívüli események bekövetkezésének az esetére cselekvési útmutatót, 
„forgatókönyvet” kell készíteni, a forgatókönyvet a területen dolgozók vezetője számára 
elérhető helyen kell tartani. A forgatókönyv az alábbi pontokat kell tartalmazza a vis 
maior és a rendkívüli események bekövetkezésének eseteire: 

– az ügyeletben lévők beosztása, 
– az érintett felelős vezetők értesítési sorrendje, 
– az intézkedésre jogosult vezetők megnevezése, 
– a kiértesítettek helyszínre juttatása biztosításának módja. 

A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az értesítendők értesítési címét és telefonszámát. 
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Az ügyeletben lévők az ügyeleti időben az értesítési címen kell tartózkodjanak, és a 
telefonjukat nem kapcsolhatják ki (és nem állíthatják némára). 

A forgatókönyvnek tartalmaznia kell azon esetek meghatározását is, amikor értesíteni 
kell a rendőrséget, a tűzoltóságot, a mentőszolgálatot, valamint rendelkeznie kell az 
elsősegélynyújtás szükségességéről, az esemény helyszínének biztosításáról, a további 
veszélyhelyzet megszüntetéséről. 

A helyszínre érkező személyek áttekintik a helyzetet és a helyzet kívánta, valamint a for-
gatókönyvben rögzített lépéseket megteszik. Az azonnali teendők után részletesen ki-
vizsgálják a történteket. Ha szükséges, szakértőket vonnak be a munkába. A vizsgálódás 
az alábbi kérdések tisztázására irányul: a felmerült károk nagysága, a károk elhárítási 
módja, amennyiben emberi mulasztás történt, úgy a hasonló események megelőzésére 
hivatott intézkedések meghatározása, végül a felelősség megállapítása. Ezt követheti a 
felelősök ellen indítandó vizsgálat. 
 
5.4.2. Az építéshelyi munkaszervezés elemei 

Az építés közvetlen irányítása az építési helyszínen történik. Az építés folyamatában 
több, különböző feladatot ellátó természetes és jogi személy – röviden partnerek – 
működnek közre. Közöttük a kapcsolatot meg kell szervezni, fenn kell tartani, a 
felmerült, megtárgyalt kérdéseket és az arra adott válaszokat, az intézkedéseket írásban 
rögzíteni kell. Gondoskodni kell az intézkedésről hozott döntés eljuttatásáról az 
érintettekhez, és gondoskodni kell a végrehajtásról, valamint a számonkérésről. 

A partnerek közötti kapcsolattartási formák. A munkaterületen dolgozó partnerek közötti 
kapcsolattartás szerkezetét a lebonyolítás, illetve az építésszervezés szerkezete 
határozza meg. A kapcsolattartás szerkezete formálisan azt jelenti, hogy rögzített az 
egyes partnerek egymás alá- és fölérendeltségi viszonya. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
rögzítenek egy „szolgálati utat”, amit illik betartani. Ez ugyan bizonyos esetekben 
visszafoghatja a szervezet gyorsaságát, és csökkentheti a hatékonyságát, de más 
esetekben kiszűrheti a fölösleges munkavégzést és költséget, és rendszerint elejét veheti 
az ellentétes tartalmú utasítások kiadásának és az egymás kárára történő munka-
végzésnek. 

A partnerek kapcsolattartása formális vagy informális úton történhet. A kapcsolattartást 
formálisnak nevezzük, ha a kapcsolattartás meghatározott képviselők között 
meghatározott („szabályozott”) módon történik. Példaként a kooperációk, az építési 
napló vezetése adható. A kapcsolattartás informális, ha az soron kívül, nem a 
meghatározott képviselők között és nem a meghatározott módon jön létre. Erre példa 
lehet subalvállalkozó közvetlen fordulása a fő- és/vagy generálvállalkozóhoz, vagy két 
partnercég dolgozójának a felmerült műszaki probléma közvetlen megbeszélése. 

A kapcsolattartás lehet szóbeli és írásos. 

A szóbeli kapcsolattartás alapvető formái a szervezeti megbeszélések, az egyeztetések, a 
helyszíni bejárások, a kooperációs tárgyalások, munkahelyi megbeszélések. Döntő részük 
formális és csak kisebb hányaduk informális. A szóbelihez soroljuk a telefonon történő 
megbeszéléseket, valamint a telefon- és videókonferenciákat is. A szóbeli 
kapcsolattartást követően legtöbbször az elhangzottakat vagy legalábbis a főbb 
megállapításokat írásban rögzítik. Ezek a jegyzőkönyvek, emlékeztetők. A tárgyaláson 
felvett jegyzőkönyvet többnyire az írásos kapcsolattartáshoz sorolják. 
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Az írásos kapcsolattartás formái a szerződés (az esetleges módosításaival együtt), 
jegyzőkönyvek, számlák és mellékleteik, feljegyzések, levelezés, telefax- és telex-
üzenetek, elektronikus levelezés. Az írásos kapcsolattartás mindennemű formáját 
időrendben kell összegyűjteni, tárolni, és a használatát elősegítő keresőkkel ellátni. Ez 
utóbbi annyit jelent, hogy pl. a leveleket nyilvántartjuk érkezési sorrend szerint is, 
valamint a küldője (beérkező levél) és a címzettje (kimenő levél) szerint is. Általában az 
írásos dokumentumokat témák szerint csoportosítjuk, pl. kapcsolattartás alvállalko-
zókkal, azon belül alvállalkozók szerint, vagy a műszaki tartalom szerint, az egyes 
épületek vagy építmények kivitelezése szerint. 

Az írásos dokumentumokat is hierarchiába szervezzük. Elsődleges dokumentumok azok, 
amelyek a szerződést és annak teljesítését határozzák meg. Ezek közé tartoznak a 
szerződések, azok mellékletei, kiegészítései, módosításai, a teljesítésigazolások. Ezeket a 
dokumentumokat a szerződő felek cégszerűen írják alá. Kiemelt dokumentumoknak 
tekintendők a számlák. A számlát a kibocsátója, ha nem is cégszerűen, de az arra 
jogosult személy aláírásával látja el. A többi írásos dokumentumot többnyire az azokat 
elkészítő, összeállító személyek, jegyzőkönyv esetén a résztvevők aláírásaikkal 
hitelesítenek. Az elektronikus levelezésben kétféleképpen szokás eljárni. Az egyik az 
elektronikus aláírás, ami az aláíró kék színű tintával készült aláírásának egy, a 
számítógépben őrzött változatának a dokumentum aljára való bemásolása. A másik, 
hogy az elektronikus levelet nyomatott formában, a szükséges aláírással, is elküldik a 
címzettnek. 

Az írásos dokumentumok közé tartozik az építési napló, a felmérési napló és az eltakart 
munkák jegyzéke. Ezeket külön-külön tekintjük át. 

Kooperáció alatt a közös cél elérése érdekében kifejtett együttműködést értjük. 

A kooperációk leggyakoribb formái a következők: 

– felsővezetői értekezlet, 
– vezetői értekezlet, 
– tervezési kooperáció, 
– szakági tervezési kooperáció, 
– kivitelezési kooperáció, 
– szakági kivitelezési kooperáció. 

Felsővezetői értekezlet: a kivitelező cég vezetője hívja össze, ő is vezeti. Rendszerint 
havonta, kéthavonta hívja össze. Vállalati szinten a belső tájékozódást, a munka-
szervezést segíti. Szükség szerint meghívhatják a hatóság képviselőjét is. 

Vezetői értekezlet: a projektvezető vagy a fő-építésvezető hatáskörébe tartozik, 
megszervezése és vezetése. Rendszerint hetente, kéthetente tartják meg. A projekt- 
vagy fő-építésvezetőség szintjén a belső tájékozódást, a munkaszervezést segíti. 
Szükség szerint meghívhatják a hatóság képviselőjét is. 

Tervezési kooperáció: rendszerint a beruházó, esetleg a tervezést irányító cég hívja 
össze. Vezetése vagy a beruházó képviselőjére, vagy a tervezést irányító cég vezetőjére 
hárul. Rendszerint hetente, kéthetente hívják össze. Elsősorban a tervezők vesznek részt 
a munkájában. Jelen van a beruházó képviselője is. A technológiai fázisnál a kivitelező 
vagy a beruházó kivitelezésért felelős szakemberének a jelenléte indokolt. Szükség 
szerint meghívhatják a hatóság képviselőjét is. Inkább a tervezési fázisra jellemző, 
semmint a kivitelezésire. Bár, ha a tervezés a kivitelezés ideje alatt is folyik, akkor annak 
ideje alatt is szükség lehet a tervezési kooperációra. 
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Szakági tervezési kooperáció: rendszerint a beruházó, esetleg a szakági tervezést 
irányító cég szervezi meg. Vezetése vagy a beruházó képviselőjére, vagy a szakági 
tervezést irányító cég vezetőjére hárul. Elsősorban a szakági tervezők vesznek részt a 
munkájában. Jelen van a beruházó és a tervezést irányító cég képviselője is. Rendszerint 
hetente, kéthetente hívják össze. A többi jellemző megegyezik a tervezési kooperációnál 
említettekkel. 

Kivitelezői kooperáció: a projektvezető vagy a fő-építésvezető hatáskörébe tartozik. 
Rendszerint a beruházó, esetleg a kivitelező cég hívja össze. A kooperációt vagy a 
beruházó képviselője, vagy a projektvezető, illetve a fő-építésvezető vezeti. Rendszerint 
hetente tartják meg. A kivitelezői kooperáción a beruházó, a tervező, a műszaki 
ellenőrzést végző cégek képviseltetik magukat. Szükség szerint meghívhatják a hatóság 
képviselőjét is. 

Szakági kivitelezői kooperáció: a kivitelező szakági főmérnöke vagy szakági rész-
legvezetők hatáskörébe tartozik. Rendszerint a beruházó, esetleg a kivitelező cég hívja 
össze. A kooperációt vagy a beruházó képviselője, vagy a kivitelező szakági főmérnöke, 
illetve az érintett szakági részleg vezetője vezeti. Rendszerint hetente, kéthetente tartják 
meg. A szakági kivitelezői kooperációra a beruházó, a tervező, a műszaki ellenőrzést 
végző cégek képviselőit hívják meg. 

A jegyzőkönyvek és az emlékeztetők egy-egy tárgyaláson, megbeszélésen elhang-
zottakat rögzítik írásban. A jegyzőkönyvet többnyire minden jelenlévő aláírásával hi-
telesítik vagy legalább két személy hitelesíti a jegyzőkönyvet a felvevőjén kívül. Az 
emlékeztetőt a résztvevők egyike állítja össze és többnyire nincs egyeztetve. 

A jegyzőkönyv, illetve az emlékeztető általános tartalma. 

– A jegyzőkönyv, illetve az emlékeztető felvételi helye és időpontja 
– A megjelentek, az általuk képviselt cég vagy szervezet, a megjelentek beosztása az 

általuk képviselt cégben vagy szervezetben 
– A jegyzőkönyv, illetve az emlékeztető tárgya 
– A tárgyalás, a megbeszélés előzménye 
– A tárgyalás, a megbeszélés menetrendje, az egyes témák felsorolása 
– Az egyes témák ismertetése, ha született konszenzus, akkor annak, ha nem, akkor 

a különböző véleményeknek, a felek nyilatkozatainak a rögzítése 
– Az egyes felek által egymásnak átadott dokumentumok jegyzéke 
– Megjegyzések, véleményeltérések és különvélemények 
– A következő tárgyalás, megbeszélés helye és ideje 
– A tárgyalás, a megbeszélés meghiúsulása, annak oka 

Az építés napló az a dokumentum, amely az építés időbeli lefolyását részleteiben rögzíti. 
Vezetését törvény írja elő. 

Az építési napló két szerződő fél közötti hivatalos kapcsolattartás írásos dokumentuma. 
Ennek megfelelően egy építmény többszörösen alá- és mellérendelt formában szervezett 
megvalósítása esetén minden, egymással szerződést kötő fél között az építési napló 
vezetése kötelező. Ennek megfelelően külön naplót kell nyitni a lebonyolító és a 
fővállalkozó, a fővállalkozó és az építési generálvállalkozó, továbbá az építési 
generálvállalkozó és építési alvállalkozó, valamint az építési alvállalkozó és azok 
subalvállalkozói között. 

A napló vezetése minden építési engedélyhez kötött építési-szerelési munka esetén 
kötelező. 
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A naplót egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni. Az eredeti példány a 
megrendelőé és a számla mellékletét képezi, a második példány a műszaki ellenőré. A 
harmadik a tőpéldány, a naplóban marad, és a naplót vezető szervezet (többnyire a 
vállalkozó) őrzi meg (10 évig). 

Az építési naplót az egyes szerződéses viszonyban mindig a vállalkozói oldal vezeti, 
tulajdonképpen a megrendelő felé dokumentálva a munka végzését. Általában el-
mondható, hogy az építési naplót a művezető, az építésvezető vagy a fő-építésvezető 
vezeti. A fentebb ismertetett összetett szervezési struktúra esetén előfordulhat, hogy 
más beosztásban lévő személyek, rendszerint munkahelyi mérnökök vezetik. 

A naplót folyamatosan az építés helyszínén kell tartani és vezetni még azokon a napokon 
is, amikor tényleges munkavégzés nem történik (pl. munkaszüneti nap, ünnepnap vagy 
az építés szüneteltetése). 

Az építési naplóba a következő személyeknek, illetve szervezetek képviselőinek van 
bejegyzési joga. 

– A naplót megnyitó és vezető vállalkozás 
– Megrendelő 
– Műszaki ellenőr(ök) 
– Tervezők 
– Építési hatóság 
– Különböző szakhatóságok 
– Munkafelügyelet 
– Munkavédelmi felügyelet 

Az építési naplót meg kell nyitni. Ha betelt, akkor újabb kötetben, illetve füzetben kell a 
naplóírást folytatni. A naplók köteteiről, illetve füzeteiről kimutatást kell vezetni. A napló 
vezetésének a befejezését követően a naplót le kell zárni. Mind a megnyitásra, mind a 
lezárásra vonatkozó bejegyzést mind a két fél képviselőjének alá kell írni. 

Az építési napló tárolási helye az építési iroda. Az építési naplóhoz való hozzáfér-
hetőséget minden érintett fél számára folyamatosan biztosítani kell az építkezés ideje 
alatt. 

A naplónak vannak kötelező mellékletei. Ezek a mellékletek tartalomjegyzéke, az 
elvégzendő munkára vonatkozó általános adatok (szerződő felek, határidők, a munka-
végzés értéke), a tervezőre, a felelős műszaki vezetőre, a műszaki ellenőrre, az alvál-
lalkozóra vonatkozó adatok (egy-egy önálló mellékletben). 

A napló vezetésének a szabályai a következők. 

A naplóban rögzíteni kell a naplóbejegyzésre jogosult személyek nevét, a naplóbejegyzés 
„jogát”, az elérhetőségeiket, az építési munka adatait, a munka menetére vagy a munka 
elszámolására vonatkozó tényeket. 

A naplóból az elrontott oldalt kivenni tilos. Át kell húzni és jelezni kell, hogy a bejegyzés 
téves. A naplóban nem maradhatnak üres sorok. Amennyiben nem kívánnak pl. a lap 
alján bejegyzést tenni, úgy az üres sorokat ki kell húzni. Az első, illetve a második 
példány kiemelését írásban rögzíteni kell. Ezt többnyire a napló lezárása után szokás 
megtenni. Vis maior vagy életveszélyes helyzetek esetén, szükség szerint, egy-egy 
naplóoldal kiemelhető, de ezt a tényt is a naplóba rögzíteni kell. 
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Ha a napló elveszett, akkor azt egyrészt a megrendelőnek, másrészt a rendőrségen be 
kell jelenteni. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján meg kell kísérelni a napló 
helyreállítását. 

Minden napon rögzíteni kell a dátumot, a létszámot, az aznap alkalmazott, a mun-
katerületen tartott gépeket és berendezéseket, a jellemző időjárási körülményeket, az 
aznap elvégzett munkát. Ez az alapja a munkamenet rögzítésének. A dátum szolgál az 
időbeli lefolyás rögzítésére. Szükség esetén óráról órára kell vezetni a naplót. A létszám 
az alapja a teljesítmény elszámolásának. Hasonló szerepe van az alkalmazott gépek és 
berendezések rögzítésének. A jellemző időjárásbeli körülmény „igazolja” az egyes 
intézkedések szükségességét-helyességét. Az aznap elvégzett munka rovatban írásban, 
szükség szerint magyarázó ábrával rögzíteni kell a munkavégzés fajtáját és napi 
mennyiségét. 

A dátum felvételekor általában kiírják, hogy a hét melyik napjáról van szó. 

A létszámot szakmákra bontva kell megadni. Általában külön jelezzük a vezetői létszámot 
(építésvezető, művezető), az egyes szakmunkásokat (kőműves, betonacél-szerelő, ács, 
lakatos, festő, burkoló stb.), a betanított és a segédmunkásokat. 

A gépeket és berendezéseket típus, azon belül teljesítmény szerint bontva kell megadni. 
Elsősorban az eseti gépeket és berendezéseket, például bontógép vagy gyorsdaraboló, 
adjuk meg. A telepített felvonót nem kell minden nap megemlíteni, de az ideiglenesen a 
munkaterületen foglalkoztatott autódarut igen. A lakatosok munkavégzéséhez 
alkalmazott hegesztőberendezést sem kell feltétlenül bevezetni a naplóba, ha az a 
munkavégzésből (hegesztés lánggal vagy árammal) kiderül, hogy alkalmaztak. 

Az elvégzett munkát olyan mértékben kell ismertetni, hogy az ismertetés alapján az 
elvégzett munka azonosítható legyen. Ez részben a munkavégzés helyének 
beazonosítását, részben az elvégzett munka mennyiségének a megjelölését teszi 
szükségessé. Például pillérvázas épületnél nem elegendő azt írni, hogy pillér vasalása, 
zsaluzása, meg kell adni, hogy melyik szinten, milyen jelű pillér(ek)ről van szó, 
falazásnál a munkavégzés szintjét és a helyiségeket is meg kell adni. Továbbá pillérvázas 
épületnél a bedolgozott beton mennyiségét, falazásnál a felhúzott fal mennyiségét 
szükséges megadni. 

A fenti adatok nem csak arra szolgálnak, hogy azonosítjuk, melyik nap, az építési terület 
melyik részén, milyen szakági, szakipari munkát, milyen mennyiségben végeztek. A 
körülmények rögzítése az esetek jelentős részében lehetővé teszi annak eldöntését is, 
hogy vajon a munkavégzés lehetett-e jó vagy sem. Például a létszám és a munkavégzés 
mennyisége utalhat sietős, rossz munkavégzésre vagy indokolatlan munkadíj-
elszámolásra, ha fagyok voltak, akkor a betonozást csak adalékszerekkel lehet jó 
minőségben elvégezni, ha túl meleg volt, akkor a beöntött és meghúzott betont kezelni 
(„locsolni”) kell, ha az aljzatbetonozás követő napon fektették a parkettát, akkor 
vélhetően a parketta beszívta a nedvességet és azért púposodott fel stb. 

Az építési naplóban az építéssel kapcsolatos körülményeket is rögzíteni kell. Például a 
munkaterület átadás-átvételével, értelemszerűen a visszaadás-visszavételével 
összefüggő körülmények, az építési munka ellenőrzése, az építési munka elvégzéséhez 
kapcsolódó vizsgálatok és mérések, az ellenőrzések, a vizsgálatok és a mérések 
eredményei, az egyes munkafolyamatok kezdeti és befejezési időpontja. 



87 

Az építési naplóban kell az eltakarásra kerülő munkanemet bejegyezni. Ezt a bejegyzést 
kellő időben kell megtenni, hogy a megrendelő képviselője az eltakarásra kerülő 
munkarészt meg tudja tekinteni, és az azzal kapcsolatos észrevételeit meg tudja tenni. 

Az építési naplóban kell rögzíteni a pót-, illetve a többletmunkát. Ezt elvben a 
megrendelőnek ellen kell jegyeznie. 

Az építési naplóban kell rögzíteni az esetleges munkafelfüggesztés szükségességének az 
okát (többnyire a különleges időjárási körülmények miatt). Egy munkafelfüggesztés nem 
feltétlenül van hatással a határidőre és/vagy a költségre. De több munkafelfüggesztés 
már igen. 

Az építési naplóban kell rögzíteni az akadályoztatás tényét. Az akadályközlésben meg kell 
adni az akadályoztatás okát. Célszerű rámutatni a következményekre. Akadálynak olyan 
eseményeket szokás tekinteni, amelyek késedelmes befejezéshez, netán az építés 
befejezésének a meghiúsulásához vezetnek. Jelentős akadályoztatás esetén célszerű 
akadályközlő levelet is küldeni a megrendelőnek. 

A kivitelező a módosításra vonatkozó igényeit is a naplóban jelzi. A változtatást a 
tervezővel, a műszaki ellenőrrel és a lebonyolítóval kell egyeztetni. Az egyeztetés tényét 
a naplóban minden félnek be kell jegyeznie. Az elfogadott módosításokat a meg-
valósulási tervdokumentációban fel kell vezetni. 

A megrendelő az építési naplót ötnaponként köteles ellenőrizni. Ha a naplóba írtakkal 
kapcsolatban megjegyzése van, akkor azt ez időn belül köteles megtenni. A nyolc napon 
túl megjegyzés nélkül hagyott naplóbejegyzést a megrendelő által elfogadottnak kell 
tekinteni. 

A megrendelő az utasításait, megjegyzéseit, állásfoglalását, véleményét, kifogásait 
jegyezheti be az építési naplóba. A vállalkozónak három nap áll a rendelkezésére, hogy 
válaszoljon a megrendelő bejegyzésére. A válasz lehet egyszerű tudomásul vétel, 
elfogadás, elutasítás, megtagadás. (Ez persze függ a megrendelő bejegyzésének 
jellegétől is.) 

A tervező a tervezői művezés keretén belül teszi meg a bejegyzéseit. Elsősorban a 
felmerült műszaki kérdésekben kell segítséget adnia. Ez a tervek magyarázatát vagy a 
tervek megváltozását, valamint a kivitelező kérdéseire adott válaszokat foglalja magába. 
A naplóba tett bejegyzéseit a megrendelő képviselőjének ellen kell jegyeznie. Igazolnia 
kell, ha elfogadja, hogy a kivitelezőnek a tervező által a naplóba bejegyzett 
tervváltozatot kell megvalósítania. A vállalkozó három napon belül köteles válaszolni. 
(Elfogadja a tervezői változtatást megjegyzés nélkül, vagy megjegyzéseket fűz hozzá. 
Például jelzi a költségvonzatát, vagy a határidő módosulását.) 

Az építési naplóhoz csatolják a különböző nem kötelező mellékleteket, amelyekre az 
építési munkák elvégzéséhez a helyszínen szükség lehet. Ezek közé tartozik az építési 
engedély, az építési engedélyezési tervdokumentáció, a közterület-foglalási engedély, a 
szakhatósági engedélyek, az állásfoglalások, a munkabiztonsági napló, a minőségbiz-
tosítási napló, a felmérési napló, az eltakart munkák jegyzéke. 

Az építési napló szükségességével kapcsolatban a következő megállapítás tehető: az 
építési napló mindaddig felesleges dolog, amíg a két szerződő fél között a kapcsolat 
problémamentes. Amikor az ellentétek miatt a kapcsolat távolságtartó lesz, netán olyan 
ellentétek merülnek fel, amelyeknek a tisztázására peres, vagy bírósági eljáráson kerül 
sor, akkor az építési napló a legfőbb dokumentum. Az abban rögzített eseményeket, 
tényeket, megállapításokat, kifogásokat, megjegyzéseket, időjárásbeli körülményeket, 
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létszámot a bíróság mindkét fél által elfogadott tényként kezeli. Azaz ehhez képest kell 
az egyes feleknek az igazukat bizonyítaniuk. 

Az elvégzett munkák mennyiségéről vezetett napló a felmérési napló. A felmérési naplóra 
akkor van szükség, ha az építmény megvalósulása után az adott munka nem mérhető fel 
és az építési naplóból nem határozható meg az elvégzett munka mennyisége. 

Nem kell felmérési naplót vezetni, ha az a kivitelezési tervdokumentáció idomrajzával és 
méretjegyzékével helyettesíthető. 

A felmérési napló vezetése a teljesítmény utólagos elszámolása esetén kötelező. 

A felmérési napló többnyire három- vagy ötpéldányos. 

A felmérési naplót az építésvezető vezeti. A felmérési naplóba tett bejegyzéseket a 
műszaki ellenőr ellenőrzi. 

Az utólagos elszámolás esetén a felmérési naplóban szokás a mennyiséget az egy-
ségárral és a munkadíjjal felszorozni, oldalanként göngyölítve összesíteni. Ennek kö-
vetkeztében a felmérési napló egyúttal a pénzügyi elszámolás alapját képezi. A műszaki 
ellenőr nem csak a felmérést, hanem a költségek kiszámítását (tehát az egységtételeket 
és a számtani műveleteket) is számszerűen köteles ellenőrizni. 

Az eltakart munkák jegyzéke az építési napló melléklete. Ebben a jegyzékben tüntetik fel 
azokat a munkarészeket, amelyeket más munkarészek eltakarnak, azaz az építmény 
bejárása során már nem lehet megtekinteni. Elvben az eltakarásra kerülő munkák 
elkészültéről, annak eltakarásáról az építési naplóban feljegyzést kell vezetni, a műszaki 
ellenőrt az eltakarás tényéről értesíteni kell, aki az eltakarás előtt köteles megtekinteni, 
kifogásait megtenni, illetve az eltakaráshoz az engedélyt – értelemszerűen írásban, az 
építési naplóban – megadni. Az eltakart munkák jegyzékét a kivitelező vezeti. Az egyes 
tételekhez célszerű az építési napló (kötet vagy füzet) számát, a napló oldalszámát 
bejegyezni. Célszerű továbbá az eltakaráshoz megkapott engedély tényét a műszaki 
ellenőrrel a jegyzékben rögzíteni. Az így vezetett jegyzék megkönnyíti az átadás-átvétel 
előkészítését, hiszen e jegyzék alapján megállapítható, hogy az eltakart munkák az 
eltakarásuk előtt szakmai ellenőrzésen átestek, valamint az eltakaráshoz az engedélyt 
megkapták, és egyúttal visszakereshető a naplóbejegyzés is. 

Az eltakart munkák jegyzékét nem kötelező vezetni. 
 
5.4.3. Az építéshelyi adminisztráció és a működés elemei 

Az építéshelyi adminisztráció és a működés elemei a következők: 

– Az építési területre belépők azonítása és rögzítése 
– Az építési területre be- és kiszállított anyagok, berendezések, termékek ellenőrzése 
– A beérkező iratok kezelése 
– A beérkező tervek kezelése 
– Jegyzőkönyvek és emlékeztetők kezelése 
– Az építési naplók, a felmérési naplók, az eltakart munkák jegyzékének a vezetése, 

kezelése 
– Jelenléti ívek vezetése 
– Az elvégzett munkák teljesítésigazolása 
– A számlák kezelése 
– A műbizonylatok kezelése 
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– Ellenőrzési és/vagy vizsgálati dokumentumok, mérési jegyzőkönyvek kezelése 
– A fényképarchívum kezelése 

Az építési területre belépők azonítása és rögzítése. Az azonosítás többnyire a személy 
nevére és a képviselt cégre vonatkozik. Az azonítást és rögzítést a biztonsági cég, az 
őrszolgálat vagy a portaszolgálat végzi. Felügyeletét a fő- és/vagy generálvállalkozó látja 
el. Célja a munka- és vagyonbiztonság szintjének az emelése. 

Az építési területre be- és kiszállított anyagok, berendezések, termékek ellenőrzése. Az 
ellenőrzés a fuvarlevél vagy valamely, a szállított termékekre vonatkozó egyéb 
dokumentum alapján történik. A szállítás ellenőrzését a biztonsági cég, az őrszolgálat 
vagy a portaszolgálat végzi. Felügyeletét a fő- és/vagy generálvállalkozó látja el. Célja a 
munka- és vagyonbiztonság szintjének a növelése. 

A beérkező iratok kezelése. A beérkező iratokat „érkeztetik”, azaz nyilvántartásba veszik, 
„szignálják”, azaz kijelölik, hogy kiket érint, kinek kell vele foglalkozni, kinek kell, hogy 
tudomása legyen róla (a szakzsargon szerint: kapja, tájékoztatásul kapja), eljuttatják az 
érintettekhez, illetve archiválják. A beérkező iratok kezelését a fő- és/vagy 
generálvállalkozó adminisztrációja végzi. Felügyeletét rendszerint a fő-építésvezető látja 
el. Célként a folyamat (a kivitelezés) irányítását, a minőségbiztosítás alapjainak a 
megteremtését, valamint a munka- és vagyonbiztonságot kell megjelölni. 

A beérkező tervek kezelése. A beérkező terveket nyilvántartásba veszik, „érkeztetik”, és 
összeállítják az érvényes tervek jegyzékét, illetve aktualizálják. A beérkező terveket és 
az aktualizált érvényes tervek jegyzékét az érintettek részére kiadják. A beérkező tervek 
kezelését a fő- és/vagy generálvállalkozó adminisztrációja végzi. Felügyeletét többnyire a 
fő-építésvezető látja el. Cél a folyamat (a kivitelezés) irányítása, a minőség biztosítása, a 
terv szerinti munkavégzés biztosítása. 

Jegyzőkönyvek és emlékeztetők kezelése. Az egyeztetéseken, kooperáción felvett 
jegyzőkönyvek, illetve emlékeztetők megfogalmazása, szétküldése egyeztetésre, az 
egyeztetett változat köröztetése aláírás céljából, az aláírt, hitelesített változat szétkül-
dése, végül archiválás. A jegyzőkönyvek és emlékeztetők kezelését rendszerint a mér-
nökszolgáltató, illetve a fő- és/vagy generálvállalkozó adminisztrációja végzi. Ennek 
megfelelően a projektvezető vagy a fő-építésvezető felügyeli. Célja a folyamat (a kivi-
telezés) irányítása, a minőség, a terv szerinti munkavégzés biztosítása. 

Az építési naplók, a felmérési naplók, az eltakart munkák jegyzékének a vezetése és 
kezelése. A napi munkák, az elvégzett munkák, azok mennyiségeinek, az eltakarásra 
kerülő munkák elvégzésének nyilvántartása. Mellékletek készítése és/vagy csatolása, az 
érintettek részére a másolati példány eljuttatása, archiválás. A naplók vezetését az 
építésvezetők végzik (lásd fentebb). Felügyeli a fő-építésvezető. Célja a folyamat (a 
kivitelezés) elemeinek a rögzítése, a munka kapcsán a kapcsolattartás, valamint a 
minőség és a terv szerinti munkavégzés „igazolása”. 

Jelenléti ívek vezetése. A műszakokban jelen lévő, munkát végző dolgozók munka-
végzéséről nyilvántartást kell vezetni. A jelenléti íveket a munkavégző csoport vezetője, 
a művezető vezeti. Felügyeli az adott területért felelős építésvezető vagy fő-építésvezető. 
Célja a dolgozók bérének megállapítása, az utókalkuláció előkészítése. 

Az elvégzett munkák teljesítésigazolása. Az alvállalkozó teljesítésének az igazolása a fő- 
és/vagy generálvállalkozó felé, illetve a fő- és/vagy generálvállalkozó teljesítésének az 
igazolása a beruházó (építtető) felé. Az igazolást mindig az aktuális megrendelőnek a 
szerződésben rögzített képviselője (többnyire a fő-építésvezető, illetve a műszaki ellenőr) 
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végzi. Az igazolást az aktuális megrendelő (azaz az alvállalkozó felé a fő- és/vagy 
generálvállalkozó, a felé pedig a mérnökszolgáltató) felügyeli. Célja a teljesítmény 
elszámolása. 

A számlák kezelése. Az alvállalkozótól a számlák befogadása, illetve a beruházó 
(építtető) felé a számlák kibocsátása (és benyújtása). Mindkét számlatípust nyilván kell 
tartani. A számlák befogadását és kiállítását (kibocsátását) többnyire a fő-építésvezető, 
és/vagy a pénzüggyel-számvitellel foglalkozó részleg vezetője teheti meg, a folyamatot is 
ők felügyelik. A számlázás célja a teljesítmény elszámolása, pénzügy és számvitel. 

A műbizonylatok kezelése. A különböző anyagok, szerkezetek, eszközök szállítási, 
tárolási, minőséget igazoló bizonylatainak, valamint azok kezelési és karbantartási 
utasításainak a megőrzése az átadás-átvételi eljárásig, illetve hosszabb távú archiválása. 
A műbizonylatok kezelését a fő- és/vagy generálvállalkozó adminisztrációja végzi. 
Felügyeletét többnyire a fő-építésvezető látja el. Célja a minőségbiztosítás, az átadás-
átvétel előkészítése, a dokumentálás. 

Ellenőrzési és/vagy vizsgálati dokumentumok, mérési jegyzőkönyvek kezelése. Terv 
szerint előírt, az építés közben szükségessé vált ellenőrzéseket, vizsgálatokat és mé-
réseket többnyire egy-egy, az adott feladatra szakosodott cég vagy intézmény végzi. Az 
így született dokumentumok kezelését a fő- és/vagy generálvállalkozó adminisztrációja 
végzi. Felügyeletét többnyire a fő-építésvezető látja el. Célja a minőségbiztosítás, az 
átadás-átvétel előkészítése, a dokumentálás. 

A fényképarchívum kezelése. Az elvégzett munkák fényképes dokumentálása, esetleg a 
tervtől eltérő helyzet fényképes rögzítése. A fényképarchívum kezelését a fő-, és/vagy 
generálvállalkozó adminisztrációja végzi. Felügyeletét többnyire a fő-építésvezető látja 
el. Célja a minőségbiztosítás, az átadás-átvétel előkészítése, a dokumentálás. 
 
5.4.4. Személyi, tárgyi, valamint szervezési és működési feltételek, azok 
biztosítása 

A munkaterületen munkát végzőket alapvetően két nagyobb csoportra lehet osztani. Az 
egyik azon munkavégzők csoportja, akik rendszeresen, naponta végeznek munkát a 
munkaterületen, részt vesznek a kivitelezés napi munkájában, annak szervezésében és 
irányításában. A másik azon munkavégzők csoportja, akik több-kevesebb 
rendszerességgel végzik a munkaterületen a munkájukat. A kétféle csoport a személyi 
feltételek szempontjából – az általános feltételeket tekintve – megegyezik: mindkét 
csoportban a munkavégzőktől az adott területen elvárható szaktudást, munkavégző 
képességet, valamint egyes területeken jogosultságot várunk el. A tárgyi feltételek 
szempontjából a munkaterület a döntő: a munkaterületen kell a szükséges tárgyi 
feltételeket biztosítani, mivel a napi vagy több-kevesebb rendszerességgel a 
munkaterületre érkezők a munkaterületen végzik a munkájukat. 

A kivitelezés napi végzéséhez a személyi feltételek közül a fontosabbak a következők. A 
kivitelezés szervezőivel és/vagy irányítóival szemben a vezetői szaktudás, azaz szervező 
és irányító képesség, az emberekkel való bánásmód képessége. Szükséges a tervolvasási 
szaktudás: az építésvezetőnek, a munkahelyi mérnöknek, a technikusnak és a munkát 
ténylegesen végző szakmunkásnak képesnek kell lennie a tervet olvasni, értelmezni. A 
tényleges kivitelezési munkához a szaktudás (szakmunkás) kell. Fontos a csapatba, 
illetve egy hierarchikusan szervezett rendszerbe való beilleszkedés képessége. A 
kivitelezésben a felelős műszaki vezetői feladatok ellátását kötik jogosultsághoz. A 
pénzügyi és számviteli vonalon is vannak jogosultsági feltételek. A személyi feltételek 
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része magának a munkaterületnek, a munkaterületen a munkavégzés rendjének, a 
balesetek és a veszélyek lehetséges forrásainak az ismerete. 

A személyi feltételek biztosítása: olyan munkatársakat kell alkalmazni, akik a saját 
szakterületeiken az előírt feltételeket teljesítik. Előfordulhat cégen belüli továbbképzés is, 
illetve nagy gyakorlatot szerző munkatársak tervszerű nevelése. A munkaterületre 
vonatkozó személyi feltételeket munkahelyi oktatáson kell a munkavégzőknek átadni. 

Engedélyköteles kivitelezés felelős műszaki vezető nélkül nem végezhető. A felelős 
műszaki vezető a kivitelezésre jogosult szervezet kivitelezési munkáinak szakmai 
irányításáért felel. A felelős műszaki vezető nevét, jogosultságát (nyilvántartási számát), 
elérhetőségét az építési hatóságnál a munkák megkezdése előtt (két héttel) be kell 
jelenteni. 

A munkaterületre vonatkozó tárgyi feltételek hat nagyobb csoportba oszthatók: 

– építményi feltételek, 
– ellátóhálózatok, 
– ellátási feltételek, 
– működési feltételek, 
– minőség-ellenőrzési feltételek, 
– munkabiztonsági feltételek. 

Építményi feltételek. Irodai helyiségek, szociális helyiségek, raktárhelyiségek, fedett vagy 
nyitott színek. 

Ellátóhálózatok. Vízvételi lehetőség, szennyvízhálózat, elektromos energia. 

Ellátási feltételek. Öltözési feltételek. Tisztálkodási feltételek. Egészségügyi feltételek. 
Étkezési feltételek. 

Működési feltételek. Számítógép nyomtatóval, hírközlési feltételek, közháló és szá-
mítógépes hálózat, másológép, munkahelyi kamerarendszer a számítógépes információs 
hálózat részeként, építési helyszíni rádió adó-vevő rendszer. 

Minőség-ellenőrzési feltételek. Néhány eszköz alapvető, rendszerint minden építés-
vezetőségen szükség van rá, ezért tartozik az építésvezetőség eszköztárához. Néhány 
további a munkavégzés jellegétől függően szükséges lehet; ezek lehetnek az 
építésvezetőség eszköztárában, de előfordulhat, hogy csak a minőség-ellenőrzésre felkért 
szervezet hozza magával. A gyakrabban előfordulók a következők: 

Hitelesített mérőeszközök. Elsősorban mérőszalag, derékszög, szintezőléc. Lézeres 
távmérő. Szintező és teodolit. 

A beton szilárdságának a mérésére alkalmas eszköz, többnyire a Schmidt-kalapács. A 
betonacél-takarás meghatározásához ultrahangos mérőberendezés. 

Ultrahangos varratvizsgáló. Hitelesített nyomatékkulcs. Festékrétegződést és tapadást 
vizsgáló eszköz. 

Fényképezőgép. Ma már digitális, elvárás a dátum kijelzésének a lehetősége (bár a 
hitelességet nem ez adja). 

A további eszközöket rendszerint akkreditált laboratórium bocsátja rendelkezésre, illetve 
az akkreditált laboratórium végzi el a vizsgálatot. 
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Munkabiztonsági feltételek. Ide elsősorban az általános személyes védőfelszereléseket 
soroljuk: munkaruha, gumicsizma, bakancs, esőkabát, kobak (védősisak), kesztyű, 
leesés elleni védőkötél biztonsági derékövvel vagy beülővel. 

Az egyes munkavégzéshez további, a munkavégzés sajátosságait tükröző védőfelsze-
relés is szükségessé válhat. Néhány az ismertebbek közül: hegesztőknek bőrkötény, 
védőszemüveg, fémbetétes bakancs. Fémmegmunkáláshoz, gyorsdaraboláshoz védő-
szemüveg, betonacél mozgatásához vállvédő. 
 
5.5. Technológiai felszerelés 

Technológiai felszerelés: az építmény funkcióját szolgáló berendezések, gépek és az 
azokat kiszolgáló energiaellátás, az üzemeltetést lehetővé tevő hálózatok, illetve az 
egésznek rendszerré való összeépítése. 

A technológiákat három nagy csoportra osztjuk: használati, üzemeltetési és funkcionális 
technológia. A használati technológia az épület használatával van kapcsolatban, a 
funkcionális technológia az, amiért az épületet (építményt) létrehozták. 

A technológiai felszerelés folyamata az alábbi lépésekből áll. 

Használati technológiához (elsősorban épületeket szem előtt tartva) a következő 
rendszereket soroljuk: 

– használati víz, 
– csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszer, 
– gázellátás (a fogadással együtt), 
– elektromos energia ellátása (a fogadással együtt), 
– fűtés–hűtés–szellőzés, 
– hálózatok, azon belül számítógépes, közháló, vezeték nélküli műsorszórás, telefon 

és belső telefon. 

Az üzemeltetési technológiához az alábbi rendszereket soroljuk: 

– tűzivízhálózat, 
– gépesített szintáthidalók, 
– gyengeáram, azon belül, az épület működése, az épület működtetése, az épület 

felügyelete, az épület biztonsága. 

A funkcionális technológiák a következők: 

– konyha-, 
– könyvtár-, 
– kórház-, 
– sport- és  
– uszodatechnológia. 

A technológiai felszerelés elhelyezése előtt a szerelést végző vállalkozó áttekinti a 
gépészetet, a villamosságot „fogadó” hornyokat, falmélyedéseket, szekrényeket, aknákat 
és helyiségeket. Ellenőrzi, hogy a szükséges tér rendelkezésre áll. 

Az építményhez rögzítő elemek, függesztők felszerelése. 

A hálózat kiépítése. 

A berendezéseknek az építményhez való szállítása és az építményen belüli mozgatása, a 
helyére szállítása. 
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A hálózat és a berendezés összeépítése. 

A felszereléshez kialakított terek ellenőrzése során kiderülhet, hogy a terv szerinti tér 
nem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően, figyelembe véve a tényleges méreteket, 
szükség szerint módosítják a berendezések méreteit. 

Az is előfordulhat, hogy idő közben megváltoztatták a berendezés típusát. Ekkor a 
rendelkezésre álló teret kell módosítani, átalakítani. 

A kész építményben a berendezések mozgatása – különösképpen, ha a mérete vagy a 
tömege nagy – külön segédszerkezeteket igényelhet. Elsősorban a már elkészült padló-, 
fal- és mennyezetburkolatok, valamint a nyílászárók igényelnek védelmet, és esetleg a 
födémek gyámolítást. 

A technológiai felszerelést többnyire az építmény elkészítése után végzik. Rendszerint 
megelőzi a berendezést és a felszerelést; lásd a 6.3 pontban. 

A technológiai felszerelés elhelyezése során célszerű, ha vagy a kivitelező, vagy az 
épületet jól ismerő mérnökszolgáltató (többnyire a különböző szakági műszaki ellenőrök) 
segíti(k) a munkákat. Így elkerülhető sok kellemetlen hiba. (Például vízvezetéki cső 
megfúrása valamely rögzítőelem dübeljének elhelyezéséhez, födém túlterhelése 
berendezés mozgatásánál, elektromos hálózat túlterhelése technológia berendezés 
üzembe helyezésénél.) 
 
5.6. Üzempróbák és próbaüzem 

Az üzempróba során megvizsgáljuk, hogy egy rendszer képes-e működni. 

Megkülönböztetünk hideg- és melegüzempróbákat. A hidegüzempróba során minden 
mozgatható elemet kézzel mozgatunk; a hidegüzempróba alatt a vizsgált rendszer saját 
motorjait, saját berendezéseit nem indítjuk be. A melegüzempróba alatt a rendszert 
beüzemeljük, azaz a vizsgált rendszer saját motorjait, saját berendezéseit indítjuk be. 
Használatos a hideg- és melegüzemi próba kifejezés is. A hideg- és melegüzempróba 
alatt a rendszer egyes elemeit ellenőrizzük. 

Üzempróba alatt az építmény (az épület) egészének a szakaszos, rövid idejű működését 
ellenőrizzük. 

Próbaüzemnek azt nevezzük, amikor az építmény (az épület) teljes rendszerének a 
működését folyamatosan ellenőrizzük. 

Az üzempróba és próbaüzem alatt a rendszer egészét ellenőrizzük. 

Az üzempróbákat és próbaüzemet szakági műszaki ellenőr ellenőrzés előzi meg. Ezeket 
két csoportba osztjuk. 

Az első a technológiai felszerelést magában foglaló épületszerkezetek ellenőrzésére 
vonatkozik. Ezek a következők: 

A gépészetet, a villamosságot „fogadó”, azaz építményhez rögzítő elemek, hornyok, 
falmélyedések, szekrények, függesztők, aknák, helyiségek meglétének terv szerinti ki-
alakításának, elhelyezésének az ellenőrzése. 

A második a technológiai felszerelésre vonatkozik. A következő lépésekből áll. 

– A gépészet egyes elemeinek a gyárban történő ellenőrzése. 
– A hálózat kiépítésének és a berendezések telepítésének az ellenőrzése. 
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– A hálózat és a berendezés összeépítésének az ellenőrzése. 
– A hálózat és a berendezés meglétének, teljességének és a beépített anyag 

minőségének az ellenőrzése. 

Amennyiben az itt felsorolt ellenőrzések megtörténtek, és sem hiányt, sem hibát a 
műszaki ellenőrök nem tapasztaltak, akkor végezhető el az üzempróba. 

Az üzempróbát a hidegüzemi próbával kezdik. Ennek során minden mozgatható elemet 
megmozgatnak. Ami nyitható, azt kinyitják és becsukják, ami forgatható azt 
megforgatják, ami eltolható, azt eltolják, majd visszaforgatják, illetve visszatolják az 
eredeti helyzetébe. A hidegüzemi próba alatt a berendezéseket nem kapcsolják be. 

Az üzempróbát a melegüzemi próbával folytatják. Ennek során a rendszert áram alá 
helyezik, feltöltik, nyomás alá helyezik. Az egyes berendezéseket bekapcsolják, üzembe 
helyezik. Megvizsgálják, hogy az előírt mozgásokat elvégzi-e, illetve a feladatát ellátja-e. 

A hideg- és melegüzemi próba után kezdődik az üzempróba: szakaszos üzemszerű 
állapotot hoznak létre. Az első alkalommal csak néhány percre kapcsolják be a rendszert, 
aztán egyre hosszabb időre helyezik üzembe. Az üzempróba alatt kisebb-nagyobb hiba 
előfordulhat, ami megengedett. Ugyanakkor mérik a mérendő mennyiségeket, kalibrálják 
a rendszert, a kis hibákat kiszűrik, illetve elhárítják. 

A folyamatot a próbaüzem zárja. Ennek során folyamatos üzemszerű állapotot hoznak 
létre. A próbaüzemet akkor tekintik sikeresnek, ha folyamatos és hibátlan. A próbaüzem 
célja – a folyamatos üzemszerű állapot kipróbálásán és üzemképesség ellenőrzésén kívül 
– a kalibrálás. 

Megjegyzés 

Az elektromos hálózatnál az érintésvédelem egyfajta melegüzemi próbának tekinthető. 
Az elektromos hálózatot nem szokás próbaüzem alá helyezni. Ennek oka egyrészt az 
érintésvédelem, amely ezt mintegy helyettesíti, másrészt a villamos hálózatban beépített 
biztosíték szavatolja, hogy túlfeszültség esetén se következzék be károsodás a 
hálózatban. 

A víz-gáz-fűtés csővezeték-hálózatát nyomáspróba alá helyezik, általában 24-72 órára. A 
kazánház próbája az üzempróba része. A folyamatos fűtés–hűtés-szellőztetés a 
próbaüzem. 

Az épület szempontjából rendszerint elegendőnek minősítik a használati technológia 
ellenőrzését. Az épület tényleges használatához a további két technológiai rendszert – 
azaz az üzemeltetési és a funkcionális technológiát – is ellenőrizni szükséges. Egy 
összetettebb technológiai rendszer üzempróbája elérheti a 30 napot is. Ennek okán 
célszerű lehet külön időben elvégezni az épület és a különböző technológia üzempróbáját 
és a műszaki átadás-átvételét is. 
 
5.7. A levonulás. A felvonulási létesítmények elbontása.  A 
befejező munkálatok elvégzése 

A sikeres üzempróbákat és próbaüzemet követően a kivitelezőnek építési tevékenységet 
már nem kell végeznie. Ennek megfelelően a kivitelezéshez megépített felvonulási 
létesítményekre nincs szükség, azokat el kell bontani. A bontást rendszerint önálló 
munkafolyamatként kezelik. 

A levonulást – formálisan – a felvonulás ellentettjeként lehet tekinteni. 
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A levonulási munkákat szokás két nagyobb csoportba osztani. Ezen belül a munkák 
(célszerű) sorrendje a következő. 

A felvonulási létesítmények bontása 

– A felvonulási épület lekötése hálózatról, 
– a felvonulási épület bontása, 
– az ideiglenes utak, korlátok, gyalogosvédő berendezések, forgalomterelés ele-

meinek a bontása, 
– a felvonulási (közmű)hálózatok visszabontása, 
– munkabiztonsági védőelemek eltávolítása, 
– a területelkerítő kerítés elbontása. 

Befejező munkálatok 

– Tereprendezés, 
– utak, tereplépcsők, lépcsők építése, 
– térvilágító berendezések, lámpák elhelyezése, 
– a humusz visszahordása és elterítése, növénytelepítés, illetve kertépítés, 
– játékok, padok, szobrok, térplasztikák elhelyezése. 

Megjegyzés 

Ha a felvonulási épület üzemben marad (hasznosítják), úgy értelemszerűen nem kötik le 
a hálózatról és nem bontják el, hanem a burkolatait, festését felújítják, és a használati 
céljának megfelelő állapotba hozzák. 

Mint azt a felvonulásnál említettük, az érvényben lévő előírások szerint fát csak engedély 
birtokában szabad kivágni. Általában fa kivágására az engedélyt úgy adják meg, hogy a 
kivágott helyett több csemetét kell ültetni. Ezért a levonulás részeként nagy 
valószínűséggel fát kell ültetni. 
 
5.8. Készre jelentés 

A „kész” a hétköznapi értelemben az a pillanatnyi állapot, amikor a dolog elkészítését 
befejeztük. Ezek szerint van kész alapozás, kész szerkezet, sőt szerkezetkész épület, 
kész épület. 

A „kész” a megépített építmény állapota, amikor a szerződés szerint a munkákat 
elkészítették. Általában nem egyszerűen a szerződés szerint elkészített épületet tekintjük 
késznek, hanem azt a feltételt is megköveteljük, hogy rendeltetésszerűen használható 
legyen az építmény. 

Végül a „kész” fogalmába az is beletartozik, hogy a „kész” állapot fennállásáról a 
megrendelő meggyőződik, azaz átnézi az építményt. Ugyanakkor a „kész” állapot 
fennállásáról tudomást kell szerezzen és ahhoz (is) kell idő, hogy a megrendelő 
áttekintse az elkészült építményt. 

A „kész” kapcsán tehát azt az időpontot kell meghatározni, amikor az épületnek a 
szerződés szerinti rendeltetésszerűen használható állapotáról a megrendelő meggyő-
ződhet. A következőképpen járunk el. 

A vállalkozó az általa elvégzettnek tartott építési munkát írásban készre jelenti a 
megrendelőnek. A készre jelentést többnyire cégszerűen aláírt levélben vagy az építési 
naplóban teszik meg. Előzetes megállapodás szerint történhet faxon vagy elektronikus 
levében is. A készre jelentés egy jognyilatkozat a vállalkozó részéről arról, hogy a 
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vállalkozó a készre jelentésben megadott határnapra a szerződésbe foglalt építési 
kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tesz. Egyúttal a készre jelentés arról is 
tájékoztatja a megrendelőt, hogy a vállalkozó felkészült az ellenőrző eljárás lefolytatá-
sára. A készre jelentést követően, az abban rögzített határnapra a megrendelő, vagy 
annak nevében a műszaki szolgáltató vagy a műszaki ellenőr műszaki átadás-átvételi 
eljárást tűz ki. Az eljárás keretén belül győződnek meg a szerződésben foglaltak 
teljesítéséről. 

A készre jelentés határnapját a „bejelentésétől” számítva legkevesebb 15 napban szokás 
megjelölni. 

A készre jelentés dokumentumának az elküldése és a műszaki átadás-átvételi eljárás 
közötti időben a vállalkozó végezhet, és többnyire még végez is munkákat. 

A szerződés vonatkozhat olyan épületre, amelyet felszereltek, berendeztek, valamint az 
előírt technológiát abba telepítették és beüzemelték. Ekkor a készre jelentés formálisan a 
technológiai beüzemelésére kellene vonatkozzék. Rendszerint az épületet és az épületbe 
telepített technológiát külön-külön jelentik készre és külön-külön is adják át. 
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6. AZ ÉPÍTMÉNY BEÜZEMELÉSE 

6.1. Bevezetés 

Az építmény beüzemelését az alábbi szakaszokra szokás osztani: 
– műszaki átadás-átvétel, 
– birtokbavétel, berendezés és felszerelés, 
– használatbavétel, 
– üzembe helyezés, 
– pénzügyi elszámolás és aktiválás. 

 
6.2. Műszaki átadás-átvétel 

6.2.1. Fogalmak 

A műszaki átadás-átvétel az az eljárás, amely során a vállalkozó és a megrendelő, illetve 
annak képviseletében a mérnökszolgáltató, azon belül elsősorban a műszaki ellenőr a 
készre jelentett, elkészült építményt végigjárják, és közösen ellenőrzik, hogy az 
építmény a szerződésben foglaltak szerinti méretben, minőségben készült-e el, 
rendeltetésszerűen használható-e. Az eljáráskor a vállalkozó visszaadja, az építtető 
visszaveszi a munkaterületet. Formálisan az elkészült építmény a vállalkozó tulajdonából 
az építtető tulajdonába kerül át. Ezzel együtt az építtető nyilatkozik, hogy az elszámolás 
megtörténhet és a számla (többnyire a végszámla) benyújtható. 

A műszaki átadás-átvétel megtörténte azt jelenti, hogy a továbbiakban az építtető 
köteles gondoskodni az építmény őrzéséről, ő köteles munkaterületet adni bármilyen 
tevékenység végzéséhez az építményben. 
 
6.2.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás 

A műszaki átadás-átvételi eljárást az építtető, illetve annak képviseletében a mér-
nökszolgáltató vagy a műszaki ellenőr kezdeményezi. Korábban a jog szerint, ma 
szokásjog alapján a vállalkozó készre jelentését követően az építtetőnek kötelező az 
átadás-átvételi eljárást meghirdetnie, és lebonyolítania, még akkor is, ha egyébként úgy 
véli, hogy a készre jelentésben megjelölt határnapra a vállalkozó nem lesz képes az 
építmény építését befejezni. A műszaki átadás-átvétel napját (a folyamat kezdetét) a 
készre jelentésben szereplő határnaphoz viszonyítva nyolc napon belül (korábban kell, 
most) szokás kijelölni. 



98 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson alapvetően a vállalkozó és az építtető és/vagy a 
beruházó, illetve a befektető vesz részt. A vállalkozó oldalán a felelős műszaki vezető, az 
alvállalkozók képviselői. Ez utóbbiak elsősorban azért, mert az általuk elvégzett munka 
minőségi kifogásaira érdemben ők tudnak válaszolni, valamint a hiány pótlásának, illetve 
a javításának a határidejét is ők tudják megadni. Az építtetőt és/vagy a beruházót, illetve 
a befektetőt többnyire a mérnökszolgáltató és/vagy a műszaki ellenőr képviseli. A két fő 
résztvevőn kívül az eljárásban részt kell vegyen a tervező is. 

Az eljárás levezetője a mérnökszolgáltató, annak hiányában a műszaki ellenőr. A 
jegyzőkönyvet a műszaki ellenőr veszi fel. 

A jelenlévőkről jelenléti ívet vesznek fel az eljárás minden napján. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás több részre bontható. Ezek a következők: 

– az építmény és környezetének bejárása, 
– a bejáráson a készültségi fok megítélése, 
– jegyzőkönyv felvétele a bejárásról, a készültségi fokról tett megállapítások rögzí-

tése, 
– a tervezők nyilatkozata az elkészült építményről, az abban elhelyezett, illetve abba 

beépített elektromos és gépészeti berendezésekről, 
– az építési napló lezárása, 
– a dokumentumok átadása és átvétele, 
– a munkaterület visszaadása és visszavétele, 
– jegyzőkönyv felvétele az átadás-átvételi eljárásról. 

A bejárás során az építés környezetét és az építmény/épület minden helyiségét bejárják. 

A bejárás vonatkozik az építményre mint műszaki alkotásra, az építménybe/épületbe 
beépített használati, üzemeltetési és funkcionális technológiára, valamint a különböző 
kiegészítő építményekre és berendezésekre. Az elektromos és gépészeti hálózatok és 
berendezések átvételét a szolgáltató vagy a szolgáltató által akkreditált intézmény, 
vállalkozás végzi. Ezért többnyire ezeket a bejárásokat, átvételi eljárásokat előzetesen 
elvégezteti a vállalkozó és a műszaki átadás-átvételi eljárás során már csak az egyes 
elektromos és gépészeti berendezésekre és/vagy hálózatokra vonatkozó 
használatbavételi engedélyeket, határozatokat adják át az építtetőnek. 

A készültségi fok megítélése elsősorban a felületképzésekre, a burkolatok kialakítására, a 
festés meglétére, valamint a szerelvények elhelyezésére vonatkozik. Ugyanis az 
építkezés minden fázisát a műszaki ellenőr folyamatosan nyomon követte. Ennek 
megfelelően az „ellenőrizendő” dolgokat, tehát az elrendezést, a méreteket, az eltakart 
szerkezeteket, a technológiai lépéseket, a minőséget stb. a műszaki ellenőr folyamatosan 
ellenőrizte. A tapasztaltakat az építési naplóban és ez eltakart munkák jegyzékében 
írásban rögzítette. 

A tervezők nyilatkoznak az elkészült építményről, az abban elhelyezett, illetve abba 
beépített elektromos és gépészeti berendezésekről. A nyilatkozat feladata rögzíteni, hogy 
a kivitelezés, illetve a szerelés a jogerős építési engedélyben foglaltak szerint történt. 
Amennyiben eltérést tapasztal a tervező, akkor nyilatkoznia kell, hogy az eltérés miben 
áll, milyen mértékű, akadályozza-e a használatot vagy sem. Ha igen, milyen mértékben, 
továbbá milyen előírással került összeütközésbe a megvalósult építmény, illetve 
elektromos vagy gépészeti berendezés, hálózat. A nyilatkozatot átadják az eljárást 
levezető műszaki ellenőrnek. 

A munkák elvégeztével az építési naplót lezárják. 
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A műszaki átadás-átvételi eljárás során a vállalkozó az építtetőnek, illetve annak 
képviseletében jelen lévő mérnökszolgáltatónak vagy műszaki ellenőrnek átadja azokat a 
dokumentumokat, amelyek az elkészült építménynek a szerződés szerinti teljesítésével 
vannak kapcsolatban. Ezek a dokumentumok a következők: 

– a felelős műszaki vezető nyilatkozata, 
– szakértői nyilatkozatok, szakvélemények, 
– az ellenőrző és/vagy minőségi vizsgálatok eredményei, 
– műbizonylatok, azaz a beépített anyagok, berendezések, szerkezetek szállítóinak 

megfelelőségi, illetve minőségi tanúsítványai, 
– a külföldi (most már Európán kívüli) anyagok, berendezések, szerkezetek hazai 

forgalomba hozatalának a dokumentumai, minőségi tanúsítványai, engedélyei, 
– az engedélyezett tervektől való eltérő építkezés esetén a módosításra vonatkozó 

tervek, 
– a szolgáltatók nyilatkozatai, illetve a villamos és gépészeti hálózatok, berendezések 

műszaki átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvek, 
– a megvalósulási dokumentum, 
– az építmény egésze vagy egyes részeire, illetve az egyes berendezésekre, háló-

zatokra vonatkozó kezelési útmutatók, gépkönyvek, 
– az építési napló első oldalai. 

Nem zárható ki, hogy a dokumentumok egy részét a vállalkozó korábban átadta az 
építtetőnek, többnyire a műszaki ellenőrön keresztül. Ekkor az átadásokat igazoló át-
vételi elismervényeket elegendő bemutatni. 

A műszaki ellenőr áttekinti a dokumentumokat. A nem megfelelőeket jegyzékbe veszi, 
kifogásait rögzíti. A vállalkozó tudomásul veheti a kifogásokat vagy vitathatja. Állás-
pontját írásban rögzítik. 
 
6.2.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyve 

A műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásaként jegyzőkönyvet vesznek föl az átadás-
átvételi eljárás megtörténtéről. A jegyzőkönyv tartalmazza a helyet és az időt, a 
résztvevőket és az átadás-átvétel tárgyát, valamint a készültségi fok megítélését. 
Jegyzőkönyv rögzíti a bejáráson tapasztalt hiányokat, hibákat. Ebben a jegyzőkönyvben 
a vállalkozó köteles írásban nyilatkozni, hogy mikorra pótolja a hiányokat, és végzi el a 
javításokat. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átadott és átvett dokumentumok 
jegyzékét, ha hiány áll fenn, akkor a hiányzó dokumentumok jegyzékét és a pótlás 
időpontját. A jegyzőkönyvnek rögzítenie kell a munkaterület visszaadását és 
visszavételét. Ezzel együtt rögzítenie kell azt a tény is, hogy mikor történt meg az át-
adás, és hogy az szerződés szerint határidőre, annál korábban, vagy később. A vállalkozó 
a késedelem tényét vitathatja – természetesen nem a naptár folyását, hanem – a 
szerződés szerint munkavégzésre alkalmatlan napok figyelembevételével igazolhatja a 
„késedelmes” teljesítést. Végül a jegyzőkönyvnek ki kell térnie arra, hogy a vállalkozó 
elszámolhat, és hogy ennek kapcsán milyen feltételekben állapodnak meg. 

Amennyiben az átadás-átvétel meghiúsul, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvbe be kell 
venni. Meg kell adni a meghiúsulásának az okát is. 

A jegyzőkönyvet többnyire már nem írja alá minden résztvevő, csak a jegyzőkönyvet 
hitelesítő személyek. 
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A jegyzőkönyvbe rögzítik az eltérő álláspontokat és a különvéleményeket is. Rendszerint 
a „jogfenntartással” formulával. Ez ezt jelzi, hogy a felek között fennállnak olyan 
kérdések, amelyekben a feleknek még meg kell állapodniuk. A fenntartás lehetővé teszi 
az eljárás lefolytatását. A kérdés tisztázását többnyire tárgyalásos alapon végzik, 
előfordulhat a szakértők bevonása, illetve peres eljárás is. 
 
6.3. Birtokbavétel. Berendezés és felszerelés 

6.3.1. Fogalmak 

Birtokbavétel: a műszaki átadás-átvétel után az elkészült építmény az építtető tu-
lajdonába kerül. 

A hazai gyakorlatban, ahogyan azt már említettük a műszaki átadás-átvétel kapcsán, 
többnyire az építmény elkészülte után történik a műszaki átadás-átvétel. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy az építmény ugyan használható állapotban van, de a ténylegesen 
üzemeltetni nem lehet: nincsenek benne felszerelések, berendezések. 

Berendezés: az építményben munkát végző dolgozók, ügyfelek, vendégek állandó, 
ideiglenes vagy eseti tartózkodásához szükséges használati tárgyak, bútorok, műszaki 
felszerelések, készülékek, nem technológiai jellegű berendezések. Épületben rendszerint 
a bútorzatot jelenti. 

Felszerelés: az építmény helyiségeinek használhatóságát biztosító, a munkavégzést 
könnyítő tárgyak és eszközök összessége. Rendszerint azokat a tárgyakat és eszközöket 
értik alatta, amelyet a bútorzatban vagy azon helyezünk el. Ide tartozik egy iroda 
felszerelése számítógéppel, íróeszközökkel, és a konyha felszerelése tányérokkal és 
evőeszközökkel. 

Bútorzat: az épület helyiségeinek a használatát, az emberek ott-tartózkodását, 
munkavégzését könnyítő tárgyak. Ilyenek a székek, az asztalok, a szekrények, a polcok, 
a fogasok. A bútorzat lehet beépített és mozgatható. 

Beépített bútor: olyan bútor, amelyet rögzítettek az épület falához vagy födéméhez. 
Többnyire a falra erősített polc és fogas vagy beépített szekrény lehet. De könyv-
tárakban előfordul beépített asztal is, előadó termekben beépített padok és asztalok. 

Mobila: a bútorzatnak az a része, amelyet nem rögzítenek az épülethez, elmozdítható, 
másik helyiségbe átvihető. Rendszerint széket, asztalt, mozgatható fogast jelent. 

Eszköz: a rendeltetésszerű funkcióhoz tartozó műveletek elvégzését lehetővé tevő, illetve 
azt megkönnyítő tárgyakat, szerszámokat, gépeket, kisebb berendezéseket értjük alatta. 
Ide szokás sorolni a telefont, a távmásoló berendezést, a fénymásolót, a számítógépet, 
az asztali ventilátort. 

Szerelvény: géphez, vezetékhez, vezeték hálózatához tartozó, a gyártáskor még be nem 
épített alkatrészek összessége. Például a villanykapcsoló, a csaptelep. 

Tartozék: valaminek a kiegészítő része, a járuléka. Például ajtó vagy ablak nyitását, 
illetve csukását lehetővé tevő kilincs, illetve a szárnyát nyitott állapotban rögzítő, a 
szárnyról lehajtható vasalat. 
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6.3.2. Berendezés és felszerelés 

A berendezések elhelyezését a technológiai felszerelés munkájának elvégzése után, a 
próbaüzemek időszakában kezdik meg. Ha külön épületben van a technológiai felszerelés 
és az iroda, akkor a két munkavégzés folyhat egy időben. 

Amennyiben a berendezések elhelyezését követően végzik el a technológiai felszerelést, 
akkor a berendezéseket le szokás fóliázni, azaz megvédeni mind a mechanikai sérüléstől, 
mind a portól. 

A felszereléseket közvetlenül az üzembe helyezés előtt szokás elhelyezni. 
 
6.4. Használatbavétel 

A használatbavétel hatósági (államigazgatási) eljárás, amely során az építési hatóság az 
érintett szakhatóságok bevonásával ellenőrzi, hogy az építmény, általánosságban a 
létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, az (érvényes és jogerős) építési 
engedély betartásával, illetve a jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció szerint 
készült el, továbbá sem magán-, sem pedig közérdeket nem sért. Magát az eljárást 
szokás használatbavételi eljárásnak nevezni. 

A használatbavételi eljárást az építtető kezdeményezi az elsőfokú építési hatóságnál. 

A használatbavételi kérelem benyújtását megelőzően a mérnökszolgáltató és az építtető, 
többnyire a vállalkozó bevonásával, közös bejárást tart, amelynek keretében 
megvizsgálják, hogy az elkészült építmény alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. 
Ezt követően állítják össze rögzített formai és tartalmi követelmények alapján a hasz-
nálatbavételi kérelmet. 

A használatbavételi kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni. 

– A felelős műszaki vezető nyilatkozata. 
– A felelős műszaki vezető eltérést ismertető nyilatkozata (amennyiben az adott 

építménynél szükséges, megvalósulási dokumentum). 
– Az érintett közművek, energiaszolgáltatók és a kéménykezelő nyilatkozatai. 
– Az építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát és a biztonságos 

használhatóságát bizonyító szakvélemények – szükség szerint. 

Az eljárást az elsőfokú építési hatóság folytatja le. 

A használatbavételi eljárás során az elsőfokú építési hatóság megszervez egy bejárást, 
amelyre a résztvevőket is ő értesíti, illetve hívja meg. Ezen a bejáráson részt vesznek az 
építési hatóság, a szakhatóságok, a közmű- és energiaszolgáltatók képviselői, az 
építtető, a kivitelező, továbbá a használatba veendő építmény közvetlen szomszédjai. A 
bejárás során megtekintik az építményt és a közvetlen környezetét, továbbá elsősorban 
a szakhatóságok, valamint a közmű- és energiaszolgáltatók képviselői, illetve az 
érintettek nyilatkoznak. Amennyiben a bejáráson nyilatkozattételre nem kerül sor, úgy a 
jognyilatkozat vagy a kötelességvállalás meghatározott időponton belül pótolható. Az is 
bevett szokás, hogy a nyilatkozatot a bejárás előtt az építési hatóságnak írásban 
megküldik. 

Az eljárás végén az építési hatóság – figyelembe véve a szakhatóságok állásfoglalását, 
valamint a közmű- és energiaszolgáltatók nyilatkozatát – határozat formájában 
használatbavételi engedélyt ad ki, illetve megtagadja a használatbavételi engedély 
kiadását. 
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A határozatot valamennyi érintett félnek kipostázza. 15 nap áll rendelkezésre 
fellebbezésre. Ha fellebbezés nem érkezik be, akkor a határozat jogerőre emelkedik. 

A benyújtott dokumentumok hiányossága, vagy alaki hiba miatt többnyire hiánypótlásra 
szólítják fel az engedély iránt folyamodót. Ha a hiánypótlás sikeres, akkor az eljárást 
megindítják. Ellenkező esetben az eljárást nem indítják meg. 

A használatbavételi eljárás során a kérelem elbírálásának az alapelve a következő: az 
érvényes és jogerős építési engedéllyel épült építményre kért használatbavételi engedély 
nem tagadható meg, ha a megvalósult építmény 

– az érvényes és jogerős építési engedély alapján, annak betartásával készült, 
– rendeltetésszerűen használható, 
– biztonságosan használható, 
– a környezetére és a benne-rajta dolgozókra-használókra káros hatást nem gya-

korol. 

A fenti elv alapján az érvényes és jogerős építési engedélytől eltérni csak akkor szabad, 
ha az eltéréshez módosított építési engedélyt kérnek, és azt az építési hatóság meg is 
adja. A fenti elv alapján az építési hatóság az engedélytől eltérő módon épült építményre 
a használatbavételi engedélyt nem adja meg. 

Használatbavételi engedély nélküli használatbavétel és üzemeltetés, illetve a nem 
rendeltetésszerű használat szabálysértésnek minősül, és pénzbeli bírsággal sújtható. 

A gyakorlatban az építmény, a létesítmény egészét szokás használatba venni. Rész-
használatbavétel akkor kérhető és a hatóság akkor adhatja ki az arra vonatkozó en-
gedélyt, ha a jogerős építési engedélyben a részhasználatbavétel lehetősége rögzítésre 
kerül. 
 
6.5. Üzembe helyezés 

Egyes építményekben termelőtevékenységet folytatnak, illetve szolgáltatásokat nyúj-
tanak. Ezeket az építményeket a használatbavételt követően üzembe kell helyezni. 

Az üzembe helyezés az az eljárás, amely során az üzemeltetéshez kapcsolódó szakha-
tóság ellenőrzi, hogy az építmény, általánosságban a létesítmény az üzemeltetésre 
alkalmas. Magát az eljárást szokás üzembe helyezési eljárásnak nevezni. 

Az üzembe helyezési eljárások közül fontos a munkavédelmi üzembe helyezési eljárás. 
 
6.6. Pénzügyi elszámolás, aktiválás 

6.6.1. Pénzügyi elszámolás 

A pénzügyi elszámolás az a folyamat, amely során a felek meghatározzák, hogy a 
használatbavételt, illetve az üzembe helyezést követően az építtető melyik szolgálta-
tójának, illetve vállalkozójának milyen munkadíj és/vagy költségek megfizetésére kö-
teles. Az elszámolás tehát kimutatás, számadás készítése. Hallgatólagosan hozzá szokás 
érteni a kimutatásban szereplő összeg megfizetését is. 

Az elszámolás több lépésből áll. Az elszámolás alapja a szerződés, pontosabban a 
szerződésben rögzített munkák és díjak. Az elszámolás során a felek először áttekintik, 
hogy az elszámolás megkezdéséig milyen munkák kerültek elvégzésre, mik maradtak el, 
mik lesznek befejezve. Ezenkívül összevetik, hogy a teljesítés összhangban van-e a 
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szerződésben rögzített munkákkal. Áttekintik, hogy az eddigiek során milyen munkadíjak 
és költségek kerültek kifizetésre, és hogy a kifizetések összhangban vannak-e a 
szerződésben rögzített kifizetésekkel. Figyelembe veszik, hogy a teljesítés a 
szerződésben foglalt határidőre történt-e, és hogy az ettől való eltérés pénzügyileg 
befolyásolja-e a kifizetés mértékét. (A késedelmi kötbér mindennapos, de előfordulhat, 
hogy a határidő előtti teljesítményt az építtető „díjazza”.) Megvizsgálják, hogy a 
munkavégzés során merült-e fel olyan esemény, amely a kifizetésre hat. Ilyen a 
minőségi hiba megváltása árcsökkentéssel, a többletmunka, a műszakilag szükséges 
munka és a pótmunka, valamint a szerződésmódosítás miatti munkák elmaradása 
és/vagy újak végzése. 

Az elszámolás megkönnyítéséhez az alábbi dokumentumokat szokás összeállítani: 

– az elszámolás időpontjáig benyújtott (és kifizetett) számlák jegyzéke, 
– a szerződéses összegből a vállalkozó részére a szerződésszerű teljesítéshez hát-

ralévő díj összege, a teljesítés igazolásával, 
– a két fél közötti szolgáltatások elszámolása, 
– az építtető részéről a vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánt kötbér értéke, 
– az építtető részéről a vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánt kártérítés értéke, 
– a vállalkozó részéről az építtetővel szemben érvényesíteni kívánt késedelmi kamat 

vagy kötbér értéke, 
– az elvégzett többlet- és pótmunka elszámolása. 

A fentiek alapján a fizetési mérleg meghatározható, a számla (a munkavégző részéről) 
benyújtható, (a megrendelő részéről) befogadható és a kifizethető. 

A munka elkészültét, a készültségi fokot, az anyag beszerzését, a rész- és végteljesítést 
a mérnökszolgáltató és/vagy műszaki ellenőr jogosult igazolni. Az igazolásra a 
teljesítésigazoló jegyzőkönyvben kerül sor. Ez tartalmazza, hogy milyen részteljesítésre 
vonatkozik, hogy az ehhez tartozó részszámla benyújtható, amelynek a melléklete a 
teljesítésigazoló jegyzőkönyv. 

Az elszámolás során rendezni kell a különböző garanciákat. A vállalkozó részéről igazolni 
kell, hogy jóteljesítési és/vagy jótállási fedezettel rendelkezik. Az építtető részéről meg 
kell adni az engedélyt, hogy a vállalkozó által nyújtott jóteljesítési és/vagy jótállási 
fedezet felszabadítható legyen. 
 
6.6.2. Aktiválás 

Az aktiválás a sikeres használatbavétel, illetve üzembe helyezés napjával a létrehozott 
építmény létesítményként (illetve az előírások szerinti felbontásban) az építtető 
főkönyvébe való felvételt, az eszközök közötti szerepeltetést, és ezzel együtt a beszerzési 
ár meghatározását foglalja magába. 

Rá kell mutatni arra, hogy jótállási időszak valójában csak ezután kezdődik, tehát az 
építtető ugyan már aktiválta az építményt, de az aktiválás pillanatában sem pénzügyi, 
sem műszaki szempontból az építési folyamatot véglegesen nem zárhatja le. 
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7. AZ ÉPÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSE 

7.1. Bevezetés 

Az építmény üzemeltetése szakaszát az alábbi lépésekre szokás bontani: 

– üzemeltetés: működtetés és fenntartás, 
– jótállás és szavatosság, 
– az építési folyamat pénzügyi és műszaki lezárása, 
– építési folyamatok az üzemeltetés alatt. 

Az üzemeltetésen szűkebb értelemben rendszerint a termelést végző működtetést, illetve 
a fenntartást értjük. 

A működtetéshez többnyire az önfenntartást társítjuk, a fenntartást külső segítséggel 
történő folyamatnak gondoljuk. Jelezzük, hogy van ilyen felhangja a két kifejezésnek, de 
a körültekintő szóhasználat ennél több értelmezést tesz lehetővé. 

A beüzemelés utáni, tehát az üzemeltetés időszakára eső teendők közé tartozik a jótállás 
és a szavatosság, az építési folyamat pénzügyi és műszaki lezárása. Formálisan az építési 
folyamat a végére ért. Valójában csak a vállalatba adás ért véget, az is abban az 
értelemben, hogy az építési vállalkozónak már nincs kötelme az építtetővel szemben. 
Ugyanakkor az építtetőnek, az üzemeltetőnek van kötelme az építmény, az üzemelő 
létesítménnyel szemben. Az építmény az idők folyamán használódik. Ezért az építmény 
üzemeltetése alatt a rendeltetésszerű használhatóság biztosítása okán szükség lehet 
különböző jellegű beavatkozásokra; ezek többségét építési folyamatokként fogjuk fel. 
 
7.2. Üzemeltetés: működtetés és fenntartás 

Működtetés: az a folyamat, amely során az építménynek – a különböző technológiai 
felszereléssel együtt – a rendeltetése szerinti tevékenység végzéséhez önmagában bizto-
sítva van mind az anyagi (materiális), mind a pénzügyi feltétele. 

A működtetés alapvetően gazdasági folyamat: az építményben helyet foglaló intézmény 
bevételei fedezik az építmény fenntartásának a költségeit. Ez azt jelenti, hogy magát az 
épületet önmagában nem lehet működtetni: a működtetés arra az intézményre 
vonatkozik, amely az épületben teret foglal. A működtetés történhet külső forrásból (pl. 
egy iskola működtetése) és történhet „önfenntartóan” (pl. egy gazdasági vállalkozás). 
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Fenntartás: az építmény – hallgatólagosan a különböző technológiai felszereléssel együtt 
– fennmaradásának, működőképességének a biztosítása pénzügyi eszközökkel (és 
erkölcsi) támogatással. (A zárójelbe tett kérdéssel nem foglalkozunk.) 

A fenntartás alapvetően egy pénzügyi folyamat: a napi költségek, illetve a szükséges 
nagyobb léptékű beavatkozások költségeinek biztosítása. Magát az épületet önmagában 
is fenn lehet tartani, például az épületet ugyan nem használják, de mindent megtesznek 
azért, hogy az épület állaga ne romoljék (pl. télire víztelenítenek, rendszeresen 
karbantartják stb.). A fenntartás, hasonlóan a működtetéshez, történhet külső forrásból 
vagy történhet „önfenntartóan”. Egy épület, ha nincsen benne működő intézmény vagy 
gazdasági társaság, akkor csak külső forrásból tartható fenn. 

Üzemeltetés: mind a működtetés, mind a fenntartás esetén üzemeltetésről beszélünk, a 
kettő rendszerint kizárja egymást. 
 
7.3. Jótállás és szavatosság 

7.3.1. Bevezetés 

A jótállás a kivitelező kötelezettsége, amely alapján a kivitelező az építmény műszaki 
átadás-átvételétől számított meghatározott időszakon belül a létesítmény hibamentes 
működését biztosítja – rendeltetésszerű használat esetén. 

A szavatosság a kivitelező kötelezettsége, amely alapján a kivitelező az általa beépített 
anyagok, szerkezetek elemei egy elvárható idő előtti tönkremenetele esetén a 
létesítmény hibamentes működését biztosítja – rendeltetésszerű használat esetén. 

A jótállási fedezet biztosítása a vállalkozó kötelezettsége, hogy a kivitelező jótállási időre 
„letétbe” helyezi a szerződésben kikötött összeget az esetleg felmerülő és ki nem javított 
hibák költségfedezetére. 

A jóteljesítési fedezet biztosítása a vállalkozó kötelezettsége, hogy a kivitelező 
meghatározott időre „letétbe” helyezi a szerződésben kikötött összeget az esetleg nem 
szakszerű és nem hibátlan teljesítésből adódó értékvesztés fedezetére, illetve a nem jó 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő munkák költségfedezetére. 
 
7.3.2. Hibás és hibátlan teljesítés 

A hibás és hibátlan teljesítés fogalma az elkészült és átadott építményre vonatkozik; a 
viszonyítás a törvényben és a szerződésben rögzített tulajdonságokhoz történik. 

Hibás a teljesítés, ha a vállalkozó által szolgáltatott dolog, termék, építmény nem felel 
meg a teljesítéskor törvényben vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

Hibátlan a teljesítés, amikor a vállalkozó által szolgáltatott dolog, termék, építmény 
egyrészt rendeltetésszerű használatra alkalmas, másrészt megfelel a teljesítéskor 
törvényben vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A gyakorlatban a 
hibátlan teljesítés alá tartozónak tekintik a vállalkozó azon szolgáltatását is, hogy a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges minőségvizsgálatokat elvégezteti. Elvárt az is, 
hogy a vizsgálat eredménye igazolja az előírt minőség, a kellő biztonság meglétét, a 
rendeltetésszerű használhatóságot, valamint a vizsgálati jegyzőkönyvet és/vagy 
szakvéleményt, a minőségi bizonylatokat és a tanúsítványokat, valamint a használati 
és/vagy kezelési útmutatókat és utasításokat átadja. 



106 

7.3.3. A jótállás 

A jótállási kötelezettség szerint a vállalkozó által készített építmény, vagy csak az általa 
elkészített szerkezetei, illetve a beszállított berendezések hibamentesen kell biztosítsák 
az építménybe telepített funkció üzemszerű működését – rendeltetésszerű használat 
esetén. 

A kitétel többnyire véleményeltérésre vezet. Ezért a vállalkozó abban érdekelt, hogy a 
műszaki átadás során a használati utasítást, a műszaki előírásokat, a gépkönyveket, a 
rendszerismertetőket az építtetőnek átadja. Ezek azok a dokumentumok, amelyek 
alapján eldönthető, hogy a hiba a rendeltetésszerű használat során, vagy attól eltérő 
körülmények között lépett fel. Vitás esetekben szakértő bevonásával szokás a kérdést 
eldönteni. 

A jótállási kötelezettség a vonatkozó jogszabály szerint legalább két év, de a vállalkozó a 
szerződésben vállalhat hosszabb időintervallumot is. Elvben a szerződésben kiköthető két 
évnél kevesebb időtartam is, de attól függetlenül a vállalkozó köteles kétéves jótállást 
biztosítani. 

A jótállási időn belül a rögzített bejelentéstől számított meghatározott időn – többnyire 
24-72 órán – belül a vállalkozó köteles a hibát elhárítani. A felmerülő költséget a 
vállalkozó viseli, ha a hiba a rendeltetésszerű használat során keletkezett. Amennyiben 
nem a rendeltetésszerű használat okozta a meghibásodást, akkor a vállalkozó nem 
köteles a hibát kijavítani. Továbbá, ha a rendeltetésszerű használattal kapcsolatban 
kétség merül fel, a vállalkozó rendszerint elhárítja hibát. Ezt követően tisztázzák a hiba 
okát. Ha nem a rendeltetésszerű használat miatt jött létre a hiba, akkor a vállalkozó a 
javítás költségéről számlát nyújthat be. 

Amennyiben a vállalkozó a jótállási kötelezettségét nem teljesíti meghatározott időn belül 
az építtető (írásos) felszólítása ellenére sem, úgy az építtető jogosulttá válik a jótállási 
fedezet terhére más vállalkozóval a felmerült hibát kijavíttatni, illetve elháríttatni. 
 
7.3.4. A szavatosság 

A szavatosság a vállalkozó azon kötelezettsége, hogy a vállalkozó által szolgáltatott 
dologban, termékben, a teljesítéskor törvényben vagy a szerződésben meghatározott 
tulajdonságok „benne vannak”. Ezt szokás kellékszavatosságnak is nevezni. 

A kellékszavatosságot szokás úgy is értelmezni, hogy a vállalkozó által szolgáltatott 
dolog, termék hibátlan. 

A hiba benne lehetett a beépített anyagban – nem a szerződés szerinti minőségű anyagot 
építették be –, a hiba keletkezhetett a beépítés során – hibás kivitelezés –, a hiba 
keletkezhetett a beépítés, sőt az átadás-átvétel után – az előbbi ok bármelyikéből 
kifolyólag. A kellékszavatosság fogalma azt rögzíti, hogy a szolgáltatott termék hibátlan. 
Ezért – jogilag – nincs jelentősége annak, hogy a hiba mikor keletkezett, illetve, hogy a 
szolgáltatás, azaz az átadás pillanatában fennáll-e. 

Az anyag egyik – a jogtól független – tulajdonsága, hogy kopik, öregszik, elavul, 
tönkremegy. Ezért a szavatosság nem vonatkozhat végtelen hosszú időre. A törvény 
rendelkezik arról, hogy különböző épületszerkezetek, illetve épületszerkezeti anyagok 
milyen legrövidebb használhatósági – „alkalmassági” – idővel kell rendelkezzenek. A 
kötelező alkalmassági időt az épületszerkezetek esetében 5, illetve 10 évben határozza 
meg a törvény. A kisebb érték a rendszeres napi használatnak kitett burkolatokra, 
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nyílászárókra vonatkozik, a nagyobb elsősorban a tartószerkezetekre. Megjegyezzük, 
hogy létezik egy további kategória is, amelyre több mint 10 év vonatozik. Ide elsősorban 
a közlekedési létesítmények, műtárgyak tartoznak. 
 
7.3.5. A jóteljesítési és/vagy jótállási fedezet 

A jóteljesítési és/vagy jótállási fedezet arra szolgál, hogy ha a jótállás idején a vállalkozó 
a hibát nem javítja ki, akkor az építtető a vállalkozó terhére képes legyen a hibát 
kijavíttatni. 

A jóteljesítési és/vagy jótállási fedezet feladata az építtető védelme. 

A jóteljesítési és/vagy jótállási fedezetet rendszerint feltétel nélküli és visszavonhatatlan 
formában szokás nyújtani. A feltétel nélküli azt jelenti, hogy vállalkozó nem szabhat 
semmiféle feltételt a bank felé a jóteljesítési és/vagy jótállási fedezetből az építtető 
részéről történő „lehívás” esetére. A visszavonhatatlanság azt jelenti, hogy a vállalkozó 
nem vonhatja vissza a jóteljesítési és/vagy jótállási fedezetre vonatkozó megbízást. 

A vállalkozó határidő előtt a fedezetre vonatkozó megbízást akkor vonhatja vissza, ha 
ebbe az építtető beleegyezik. 

A jóteljesítési és/vagy jótállási fedezet (nagyjából a költségek 10/5%-a) többnyire éppen 
a vállalkozói nyereség. 
 
7.3.6. A jótállás és a szavatosság érvényesítése 

Az építtető a jótállást és a szavatosságot abban az esetben tudja érvényesíteni, ha 
tudomására jutott a hibás teljesítés. A műszaki ellenőrzés egyik feladata éppen a hibák 
kiszűrése. Előfordulhat, hogy a hibák rejtve, takarva maradnak. Gyanú esetén többnyire 
szemrevételezéses vizsgálatot indítanak. Alapos gyanú fennállása esetén roncsolásos 
vizsgálatot végeznek. Amennyiben a hiba ténye beigazolódik, úgy a feltárásból, tehát a 
roncsolásból és a hiba kijavításából adódó költségek az építési vállalkozót terhelik. Ha a 
hiba nem igazolódik be, akkor a roncsolásos feltárás helyreállításának a költsége az 
építtetőt terheli. 

Az építmény, a létesítmény üzemeltetése során kb. egy esztendőt lehet olyan időszaknak 
tekinteni, amely során a rejtett hibák (hibás anyag beépítése vagy szakszerűtlen 
kivitelezés) hatása szemmel látható lesz. Ezért rendszerint az átadás-átvételt követően 
egy év múlva jótállási bejárást tartanak. Az üzemeltető jegyzékbe veszi a fellelt hibákat, 
és a vállalkozóval a közös bejáráson megtekintik az építményt, a létesítményt, valamint 
áttekintik a már korábban jegyzékbe vett hibákat. A bejárásról jegyzőkönyvet 
készítenek, csatolják a hibák jegyzékét. A vállalkozó nyilatkozik, hogy mikorra javítja ki a 
hibákat. 

A jótállás, illetve a szavatosság kapcsán az építtetőt négy jog illeti meg. Kérheti 

– a hibás dolog kijavítását, 
– a hibás dolog árának a leszállítását, 
– a hibás dolog kicserélését, illetve 
– elállhat a szerződéstől. 

Építmények és létesítmények esetén az építtető elsősorban a javítás és a csere le-
hetőségével élhet. Ugyanis a vételárat már kifizette, és – jóteljesítési és/vagy jótállási 
fedezet visszatartásán túl – a szerződést már lezárta. 
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7.4. Az építési folyamat pénzügyi és műszaki lezárása 

Az építési folyamat pénzügyi és műszaki lezárása abban az időpontban történik meg, 
amikor a jótállási időszak lejár. Ekkor történik meg 

– a teljesítés végleges igazolása, 
– a pénzügyi visszatartás feloldása, 
– a végszámla kifizetése, 
– a jóteljesítési és/vagy jótállási fedezet felszabadítása. 

Megjegyzések 

Az aktiválást és a pénzügyi lezárást pénzügyi szakemberek végzik. Ugyanakkor a 
pénzügyileg elkülönítve kezelendő létesítményekre vonatkozó számlákat meg kell 
bontani. A létesítményjegyzék és a számlázási rend együtt ad lehetőséget arra, hogy ne 
utólag kelljen a számlát a létesítmények szerint megbontani. 

A tervezői felelősség, a szerzői jogok, valamint a szomszédsági jogok az építmény teljes 
élettartamára vonatkoznak. 

Az építéssel kapcsolatos terveket, iratokat, számlákat és egyéb dokumentumokat tíz 
esztendeig meg kell őrizni. 
 
7.5. Építési folyamatok az üzemeltetés alatt 

7.5.1. Az építési folyamatok elkülönítése az építmény állapota szerint 

Az üzemeltetés, tehát a működtetés, illetve a fenntartás során az épület szerkezeteivel a 
technológiai berendezés elemeivel, tehát a hálózatokkal és az egyes gépekkel (azaz a 
létesítmény anyagi, materiális hátterével) kell foglalkozni. Ez a foglalkozás különböző 
szintű műszaki beavatkozást jelent. A beavatkozás során vagy az épület állapotát tartjuk 
fönn, vagy az épület állapotát javítjuk. Az épület állapota nem elégséges „mutató” a 
műszaki beavatkozások elkülönítésre, a beavatkozás mibenléte, mértéke függ attól, hogy 
az építmény még a használatbavétel előtt áll, már használatba vették és üzemelik, vagy 
kikerült a használhatósági állapotból. A beavatkozásokat el kell különíteni abból a 
szempontból is, hogy a beavatkozás során az építmény mint vagyontárgy értékét szinten 
tartjuk, vagy növeljük. 

Elsőnek az építmény értékének szinten tartását biztosító építési folyamatokat tekintjük. A 
rendeltetésszerű használat előtti állapot jellemezhető azzal, hogy még nem készült el az 
építmény, vagy ugyan elkészült már, de még nem vették használatba. Ebben az esetben 
az építési folyamat az állagmegóvás. A rendeltetésszerű használat során karbantartási, 
felújítási, tatarozási építési folyamatokat különítünk el. Amennyiben az épület már 
kikerült a rendeltetésszerű használat kategóriából, akkor ismét állagmegóvási 
munkálatokra lehet szükség. 

Másodikként az építmény értékét növelő építési folyamatokat tekintjük. Amennyiben az 
építmény még nem készült el, akkor be kell fejezni az építményt; elvben ez az építési 
folyamatok „normál” lefolyásának részeként tárgyaltuk. Ezek a folyamatok értéket 
létrehozó folyamatnak minősülnek. Amennyiben az építmény már elkészült, de még nem 
helyezték üzembe, akkor üzembe kell helyezni, ezt (is) az építési folyamatok „normál” 
lefolyásának részeként ismertettük. A rendeltetésszerű használat alatt álló építményen 
végzett, értéknövelő építési tevékenységek közé soroljuk a korszerűsítést, az átalakítás, 
az átépítést, a bővítést, az erősítést, a rekonstrukciót és a rehabilitációt. Ezek a 
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folyamatok „valódi” értéknövelő folyamatok. Ha az építmény valamely okból a 
használhatósági állapotból már kikerült, vagy revitalizáció, vagy bontás jöhet szóba. Az 
első az építmény szempontjából értékmegtartó, a második az építményt magába foglaló 
ingatlan szempontjából értékmegtartó, míg az elbontandó építmény szempontjából 
újrahasznosítás. 
 
7.5.2. Általános műszaki beavatkozások az üzemeltetés során 

A javítás az egyes meghibásodott, tönkrement, részben vagy teljesen használhatatlanná 
vált épületszerkezetek olyan állapotba hozása – többnyire kisebb részén történő pótlással 
–, hogy ismét rendeltetésszerűen használható legyen. 

A csere során az egyes meghibásodott, tönkrement, részben vagy teljesen használ-
hatatlan épületszerkezeteket részben vagy egészben eltávolítjuk és (többnyire) új épület-
szerkezettel váltjuk fel. 

A felújítás az egyes meghibásodott, tönkrement, részben vagy teljesen használhatatlan 
épületszerkezeteket az eredetivel megegyező állapotba hozza. 

A korszerűsítés az egyes épületszerkezeteknek az építés ideje után kifejlesztett épí-
tőanyagból, rendszerint az építés ideje után létrehozott építési technológiával való ki-
cserélése. 

Az erősítés az egyes épületszerkezetnek (tartószerkezeteknek) létrehozás kori te-
herbírásának növelése úgy, hogy az eredeti épületszerkezet (tartószerkezet) elemei 
megmaradnak, ahhoz kiegészítő elemeket építenek be. 
 
7.5.3. Értékmegtartó műszaki beavatkozások rendeltetésszerű használaton 
kívül 

Az állagmegóvás az építménynek az adott időpillanatban lévő állapotának a megőrzésére 
irányuló építési tevékenység. Amennyiben az építmény nem készült el, úgy az adott 
készültségi fokhoz mérten az állapotát megőrző munkálatok elvégzését értjük alatta. Ez 
rendszerint a megépített szerkezetek védelme az időjárás viszontagságaitól. Például a 
lamellás falazóelemből elkészült a fal, de a födém nem kerül rá: a falat le kell fedni, 
különben a csapadék bejut a lamellák közé és a téli fagy szétveti a falazóelemet. 
Amennyiben az építmény elkészült, de a használatbavétel nem történt meg, úgy 
elsősorban a téliesítésről kell gondoskodni (vagy temperálás, vagy víztelenítés), továbbá 
az építményt rendszeresen felügyelni kell, hosszabb idő (évekről lehet szó) után a 
festést, a korrózióvédelmet fel kell újítani. Végezetül, ha használhatósági állapoton 
kívülre került az építmény, akkor veszélyhelyzet esetén ezt meg kell szüntetni, pl. az 
építmény részeit, vagy az egészet fel kell dúcolni, le kell zárni a használat elől, esetleg 
körbe kell keríteni, és őriz(tet)ni kell. Ha veszélyhelyzet nem áll fönn, akkor – vélhetően 
– a lezárás és őrzés elegendőnek bizonyulnak. 
 
7.5.4. Értékmegtartó műszaki beavatkozások rendeltetésszerű használat ideje 
alatt 

A karbantartás az épület, illetve épületszerkezetek rendeltetésszerű használatát biztosító 
napi vagy heti rendszerességű munkálatok összessége. Ilyen a festés, a burkolat helyi 
javítása, a zárcsere, a nyílászárók kisebb-nagyobb javítása. A karbantartásba tartozik az 
épület állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, és ahol kisebb-nagyobb hibára 
lelnek, akkor azt (a hibát) javítják. 
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A felújítás az épület, épületrész (pl. emelet vagy épületszárny), illetve épületszerkezetek 
rendeltetésszerű használatát biztosító nagyobb, több (5-10-20) évenként végzett 
munkálatok összessége. Ez vonatkozhat pl. a szintenkénti festésre-mázolásra, egy-egy 
szinten vagy strangon az épületgépészeti vezetékek, szaniterek, vagy az épület 
villamossági vezetékei, kapcsolóik és berendezéseik cseréjére, az épület egyes vagy 
összes nyílászárójának a cseréjére. A felújítás fogalmában egyfajta részlegességet 
értünk, azaz vagy nem az épület egészére, vagy nem minden (többnyire) belső 
épületszerkezetre vonatkozik a csere. 

A tatarozás az épület egészének a felújítása, amelynek során az épületnek a tartó-
szerkezetén kívül az összes elhasználódott belső épületszerkezetét kicserélik. Ez gya-
korlatilag azt jelenti, hogy az épületnek az összes szakipar által elkészített épületszer-
kezetét, mint pl. a nyílászárókat, a burkolatokat, az álmennyezeteket és az álpadlókat, a 
mozgatható árnyékolószerkezeteket stb., értelemszerűen az épületgépészeti és 
épületvillamossági vezetékeket, berendezéseket, szanitereket és kapcsolókat eltávolítják. 
Előfordul, hogy a tartószerkezeteken és a térelhatároló falakon, födémeken lévő 
vakolatokat is leverik. Az eltávolított épületszerkezeteket cserélik. A tatarozást 20-25-30 
évenként végzik. 
 
7.5.5. Értéknövelő műszaki beavatkozások rendeltetésszerű használat ideje 
alatt 

Az építmény használati funkciójának az átértékelése. Az építmény hasznosítása a 
létrehozás során neki szánt funkcióval történik. Az épületbe telepített technológia, illetve 
intézmény, de maga az építmény sem tart örökké. Megváltozhatnak a gazdasági és/vagy 
a társadalmi körülmények, ami a telepített technológiát, illetve intézményt feleslegessé 
teheti, az építést követő idő alatt az építmény tartó- és egyéb szerkezetei elavultak, 
teherbíró képessége és külső hatásokkal szemben mutatott ellenállása gyengül. Ekkor – 
ha az építmény még üzemképes, vagy kisebb-nagyobb beavatkozással még 
üzemképessé tehető – az építmény hasznosításával kapcsolatban új gondolat merülhet 
föl. Ez lehet funkcióváltás (pl. közúti híd–gyalogoshíd, ipari csarnok–iroda vagy 
lakóépület), lehet pl. felújítás, átépítés vagy erősítés, de lehet bontás is. Ez utóbbi – a 
gyakorlatban – egyben egy új építési folyamat első lépése.  

Korszerűsítés. Többnyire az épület egy-egy épületgépészeti, épületvillamossági 
rendszerének felújítása az adott korban alkalmazott rendszerre. A kifejezés csalóka: 
tudat alatt némi pozitív kicsengést sugall, pedig csak arra utal, hogy az adott korban – 
amikor cseréljük az épületszerkezetet, szakági rendszerek elemeit – használatos 
anyagokat, építési (rész)rendszereket alkalmazunk. A rézvezetéknek alumíniumvezetékre 
való cseréjét, és sok évvel később az alumíniumvezetékek cseréjét rézvezetékre 
egyaránt korszerűsítésnek nevezték. A műanyag (szerkezetű) nyílászárók cseréjét is 
korszerűsítésnek nevezik, pedig a tökéletesen légzáró nyílászáró nem pozitív: 
szellőztetést nem biztosít. Tény, hogy a nem teljesen helyesen korszerűtlennek nevezett 
fa nyílászárók, a vetemedés okán, a tok és keret közötti résen nem zárnak légmentesen, 
az szemlélet kérdése, hogy ez természetes szellőztetés, vagy energetikai pazarlás. A 
korszerű műanyag nyílászárókat a tökéletes légzárás során tovább korszerűsítették-
korszerűsítik – ez a fából vaskarika –, és a nyílászáró keretében önálló szellőztetőnyílást 
alakítanak ki a szabályozott szellőztetés érdekében. (Már az automatikusan szellőztető, 
légmentesen záródó műanyag nyílászárót is kitalálták, azaz mesterségesen „deformálják” 
a műanyag nyílászárót.) 
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Átalakítás (átépítés) alatt elsősorban az épület tartószerkezetének átalakítását, illetve a 
helyiségek számának, elrendezésének a megváltoztatását értjük. Az átalakítás tehát 
többnyire a függőleges, illetve vízszintes teherhordó rendszer megváltoztatását, illetve 
válaszfalak bontását és építését foglalja magába. A teherhordó rendszer megváltoztatása 
lehet például új falak, új gerendák, új közbenső födémek építése, vagy falakban nyílások 
kialakítása, falak, pillérek elbontása és ezzel együtt a vízszintes teherhordó szerkezet 
megerősítése, pótlása, beépítése. A hangsúly a szerkezeti rendszer megváltoztatásán 
van: a falvázból pilléresítés után pillérváz lesz, a (szegecselt gerinclemezes) tartónak 
újabb övvel való ellátása erősítésnek minősül, a tartó marad hajlított, csak az öv 
vastagsága növekedett meg. Átalakítást többnyire funkcióváltás során végzünk. Nem 
időintervallumhoz, hanem egyedi igényhez kapcsolódik. A válaszfalak bontása és építése 
elvben tartószerkezeti kérdést nem érint, valójában a válaszfal merevítheti az épületet, 
ezért a válaszfal bontása érintheti a tartószerkezetet is. 

Az átépítés az átalakítás szinonimájaként fogható fel. 

Bővítés: meglévő épület kiegészítése újabb épületszárnnyal, újabb szintekkel, meglévő 
épület tetőterének a beépítése a bővítéshez tartozik.  

Az erősítés alatt egy teherhordó szerkezeti elem teherbírásának növelését értjük. A 
károsodott, tönkrement, elhasználódott szerkezet eredeti teherbírásának helyreállítása is 
erősítés csakúgy, mint a meglévő teherbíró szerkezetnek funkcióváltás miatt szükségessé 
váló nagyobb teherbírást lehetővé tevő átalakítása, vagy a szerkezet keresztmetszetének 
növelése. 

Rekonstrukció: az erősen leromlott állapotú építmények/épületek helyreállítását re-
konstrukciónak nevezzük. A rekonstrukció során a hibás és/vagy hiányzó tartó-, illetve 
épületszerkezeteket cserélik, illetve pótolják, az építménybe a régi, vagy egy új funkció 
telepítésének feltételeit biztosítják. 

A rehabilitáció az erősen leromlott állapotú épületek helyreállítását, az építmény 
használhatóságának, minőségének, komfortjának a növelését, a funkcionálisan nem oda 
való, vagy a környezettől idegen funkciók eltávolítását foglalja magába. Épületek esetén 
többnyire egy-egy épülettömb egyidejű rekonstrukcióját szokás rehabilitációnak 
tekinteni. 
 
7.5.6. Értéknövelő műszaki beavatkozások rendeltetésszerű használaton kívül 

Revitalizáció egy használaton kívüli, többnyire részben vagy teljesen elpusztult, 
erőteljesen károsodott építményen végzett minden olyan építési tevékenység, amelyek 
eredményeképpen lehetővé válik az építményt ismét használatba venni az adott korban 
elvárható legmagasabb színvonalon. 

Bontás. Az építmény nem tart örökké. Előbb-utóbb olyan állapotba kerül, hogy tovább 
használni nem lehet. Ha már kimerült a felújítás, az átépítés vagy az erősítés lehetősége, 
vagy műszaki és/vagy gazdaságossági számítások szerint nem lehetséges, akkor az 
építményt elbontják. 

A bontás az építmény életének az utolsó fázisa, amikor is az építmény megszűnik 
építmény lenni. A bontás lehet részleges, ekkor inkább az átalakítás részeként történik a 
bontás. Ha véglegesen elbontjuk, a föld színével tesszük egyenlővé, akkor valóban 
megszüntetjük az építményt. 

A bontással a bontandó építményt magába foglaló telekingatlan értékét növeljük: a 
bontást követően úgy lehet a telekingatlan hasznosítását megkezdeni, hogy sem időt, 
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sem pénzügyi eszközöket nem kell a bontás okán ráfordítani. Előfordulhat az a helyzet is, 
hogy a bontandó épület építőanyagai hasznosíthatók és annak bevétele fedezi a bontás 
költségét, netán meghaladja azt. 

Megjegyezzük, hogy a bontást többnyire az új építmény létrehozására szokás 
„rátestálni”, azaz az új építmény létrehozásának a gazdaságossági számításában veszik 
figyelembe (mint fizetendő tételt). 
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8. A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS SZEREPE A BERUHÁZÁSBAN 

8.1. A minőségügy alapfogalmai 

Az épített környezetünk kialakítása során egyre nagyobb figyelmet fordítunk annak 
minőségére. Már az építmény tervezésétől kezdve a kialakítás (az építés) folyamatán 
keresztül a fenntartási, felújítási munkákig nagy gondot kell fordítani a minőségbizto-
sításra, a minőségügyi előírások betartására. 

A minőség fogalma az elmúlt évtizedek során változáson ment keresztül. Napjainkban a 
minőségdefiníciók közül a stratégiai megközelítésű definíció került előtérbe, de érdemes 
áttekinteni néhány klasszikusnak számító megfogalmazást is.  

Tenner – DeToro szerint:  

 „A minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folyamán született termékek és 
szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső vevőket azzal, hogy 
megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.” 

Feigenbaum szerint a termék és szolgáltatás minőségét a következők szerint hatá-
rozhatjuk meg: a termék és szolgáltatás mindazon értékesítési, tervezési, gyártási és 
karbantartási jellemzőinek teljes összetettsége, amely által a termék és szolgáltatása 
használat során kielégíti a vevő elvárásait. 

Crosby szerint a minőség az „igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti”.  

Taguchi a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg. Sokak 
szerint e definíció negatív köntösben tünteti fel a minőséget. Taguchi szavaival élve, 
minél kisebb a termék társadalomnak okozott vesztesége, annál jobb a termék minősége 
(a társadalom itt vevőt, gyártót jelent). 

David Garvin A minőség menedzselése című könyvében a minőségnek a következő 
megközelítésmódjait sorolja fel (Tenner–De Toro: 1998.): 

Transzcendens megközelítés: A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a minőséget 
nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. 

Termék alapú megközelítés: A minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén vagy 
hiányán alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor e definíció szerint az illető 
tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte esetén a termék vagy szolgáltatás igen jó 
minőségű. 
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Termelés alapú megközelítés: Minőség az, amit a gyártó az adott eszközzel, az adott 
környezetben elő tud állítani, feltéve, ha a termék megfelel az előre meghatározott 
kívánalmaknak vagy specifikációnak. Ha nem sikerül megfelelni, az a minőség hiányát 
jelenti. 

Felhasználó alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a vevők 
igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. 

Érték alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdonságú 
terméket kínálunk a fogyasztónak elfogadható költséggel vagy áron. 

Szabvány alapú megközelítés: A minőség a termék azon tulajdonsága, hogy megfe-lel-e 
a vonatkozó szabvány követelményeinek. 

Az MSZ EN ISO 9000:2005. 3.1.1 alpontja szerint a minőség annak mértéke, hogy 
mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket. 

Követelmény: kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy 
kötelező. 

8.2. Minőségirányítási rendszer (MIR) 

Ha a minőség kerül szóba, szinte mindenki azonnal az ISO 9001:2008 szabványnak 
megfelelő minőségirányítási rendszerre gondol. Az utóbbi években egyre több építőipari 
vállalat rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, és ez pozitív hatással lehet az egész 
építőipar minőségi munkavégzésére. 

A minőségirányítási rendszerek kialakulása elsődlegesen abból a törekvésből indult, hogy 
a tömegtermelés során előállított termékek esetében ne kelljen minden darabot külön-
külön ellenőrizni, hanem a folyamat megtervezett ellenőrzésével biztosítottá váljon a 
termékek megfelelő minősége. 

Az ISO 9000 szabványcsalád rögzíti egy szervezet minőségügyi rendszerének alapjait, 
felépítési rendszerét, valamint iránymutatást ad a rendszer folyamatos fejlesztésére. A 
szabványcsalád elemei: 

MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár; 

MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények; 

MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási 
megközelítés. 

Az MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár szabvány 
ajánlása szerint olyan minőségirányítási rendszert kell kialakítani, amely nyolc 
egyértelműen definiált alapelv figyelembevételével működik. A megfogalmazott alapelvek 
a következők: 

Vevőközpontúság: a szervezetek vevőiktől függenek, ezért ismerniük kell a jelenlegi és a 
jövőbeli vevői szükségleteket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit, és igyekezniük 
kell felülmúlni a vevők elvárásait. 

Vezetés: a vezetők megteremtik a szervezet céljainak és igazgatásának egységét. 
Hozzanak létre és tartsanak fenn olyan belső környezetet, amelyben a munkatársak 
teljes mértékben részt vehetnek a szervezet céljainak elérésében. 
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Munkatársak bevonása: a szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és 
az ő teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet 
javára. 

Folyamatszemléletű megközelítés: a kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a 
tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítják. 

Rendszerszemlélet az irányításban: az egymással összefüggő folyamatok rendszerként 
való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet 
eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait. 

Folyamatos fejlesztés: a szervezet működésének átfogó, folyamatos fejlesztése legyen a 
szervezet állandó célja. 

Tényeken alapuló döntéshozatal: az eredményes döntések az adatok és egyéb in-
formációk elemzésén alapulnak. 

Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a (be)szállítókkal: a szervezet és (be)szállítói köl-
csönösen függnek egymástól, és egy kölcsönösen előnyös kapcsolat fokozza mindket-
tejük értékteremtő képességét. 

Az MSZ EN ISO 9000:2005 szabvány különbséget tesz a termékekkel, illetve a mi-
nőségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelményekben. A szabványsoro-
zatban gyakorlatilag nem fogalmaznak meg követelményeket a termékekre, azokat a 
vevők vagy valamely jogszabály írhatja elő. A termékekre (illetve az előállítási folya-
matukra) csak a műszaki előírásokban, termékszabványokban, technológiai utasítá-
sokban, illetve a termék előállítására kötött szerződésben szerepelhetnek megfogal-
mazott követelmények. Ez a minőségügyi rendszer tehát magát a folyamatot, a fo-
lyamatok dokumentáltságát ellenőrzi, függetlenül a termék valódi minőségétől, és azt 
mondja ki, hogy amennyiben a folyamatokat megfelelően készítettük elő, megfelelően 
terveztük meg az ellenőrzési pontokat, és mind a folyamatot, mind az ellenőrzéseket 
megfelelően dokumentáljuk, akkor a végtermék megfelelő minőségű lesz. 

Az ismertetett alapelveken kívül még vannak további alapelvek is, melyek az ISO 
9004:2000 ajánlásai között szerepelnek. Érdemes még két lényeges elemet kiemelni, az 
egyik a vevőközpontúságot kiterjesztő, a „más érdekelt felek” megelégedettségét célul 
kitűző alapelv, míg a másik a tevékenységek eredményességét a hatékonysággal 
összekapcsoló, így az eredményeket a ráfordítások tükrében vizsgáló alapelv. 

Az ISO 9001:2008 szabvány felépítését a 8.1. ábra mutatja. 
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8.1. ábra: Az ISO 9001:2008 szabvány struktúrája 
(Forrás: ISO 9001:2008 szabvány) 

 

Az ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány felépítése: egy minőségirányítási rendszer 
alkalmazása a szervezet felsővezetésének stratégiai döntésén kell alapuljon. 

Folyamatszemléletű megközelítés 

Ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan tudjon működni, meg kell 
határoznia és irányítania kell számos, egymással összefüggő folyamatot. Bármely te-
vékenység, amely erőforrásokat használ, és amelyet úgy irányítanak, hogy bemeneteket 
kimenetekké alakítson át, folyamatnak tekinthető. Az egyik folyamat kimenete gyakran 
egyben a következő folyamat közvetlen bemenetét is jelenti. Minden folyamat esetében 
alkalmazni lehet a PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklust, amelyet a 8.2. ábra szemléltet. 

 

 

8.2. ábra: PDCA ciklus 
(Forrás: ISO 9001:2008 szabvány) 
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Plan (tervezés): azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása, amelyek a vevői 
követelményeknek és a szervezet politikájának megfelelő eredmények eléréséhez 
szükségesek; 

Do (végrehajtás): a folyamatok bevezetése; 

Check (ellenőrzés): a folyamatok és a termékek figyelemmel kísérése és összeha-
sonlítása a politikával, a célokkal és a termékre vonatkozó követelményekkel, valamint 
az eredmények bemutatása; 

Act (intézkedés): intézkedések megtétele a folyamat működésének folyamatos 
fejlesztésére. 

Kapcsolat az ISO 9004:2010 szabvánnyal 

Az ISO 9001-nek és az ISO 9004-nek ez a kiadása a minőségirányítási rendszerekre 
vonatkozó, összehangolt szabványpár, amelyet úgy dolgoztak ki, hogy kiegészítik 
egymás, de egymástól függetlenül is használhatók. Az ISO 9004 a minőségirányítási 
rendszerek céljainak szélesebb körére nézve ad útmutatást, mint az ISO 9001, különösen 
a szervezet általános működésének, hatékonyságának és eredményességének 
folyamatos fejlesztését illetően. 

Összehangoltság más irányítási rendszerekkel 

Ez a szabvány összhangba hozható az ISO 14001:2004 KIR szabvánnyal. Az ISO 
9001:2008 szabvány nem tartalmaz olyan követelményeket, amelyek más – például 
környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, pénzügyi vagy 
kockázatkezelési – irányítási rendszerek körébe tartoznak. 

Az ISO 9001:2008 szabvány felépítése a következő: 

Alkalmazási terület: Az ISO 9001:2008 szabvány arra az esetre határozza meg a 
minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy szervezetnek 
bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan a vevő és az alkalmazandó jogszabályok 
követelményeinek megfelelő terméket szolgáltatni, és az a célja, hogy fokozza a vevő 
megelégedettségét a rendszer eredményes alkalmazása során. 

Rendelkező hivatkozás: A szabvány olyan előírásokat tartalmaz, amelyeket a szövegben 
lévő hivatkozások miatt e nemzetközi szabvány előírásaiként kell alkalmazni. 

Szakkifejezések és meghatározások: Az ISO 9001:2008 szabványban az ISO 9000:2005 
szabvány kifejezései az irányadóak. 

Minőségirányítási rendszer 

Általános követelmények: A szervezetnek dokumentálnia kell, be kell vezetnie és fenn 
kell tartania egy minőségirányítási rendszert, valamint folyamatosan fejlesztenie kell 
annak eredményességét. 

A dokumentálás követelményei 

Általános útmutatás: A dokumentálás általános követelményeit a következők szerinti 
strukturált dokumentációs rendszer rögzíti. 
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8.3. ábra: A minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszere 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A dokumentációnak tartalmaznia kell: dokumentált nyilatkozatot a minőségpolitikáról és 
minőségcélokról, a minőségirányítási kézikönyvet, a szabványban megkövetelt 
eljárásokat, azokat a dokumentumokat, amelyekre a szervezetnek – folyamatai ered-
ményes tervezésének, működtetésének és szabályozásának biztosítása céljából – 
szüksége van, valamint a szabványban megkövetelt feljegyzéseket. 

Minőségirányítási kézikönyv: A szervezetnek minőségirányítási kézikönyvet kell ké-
szítenie és fenntartania, amely tartalmazza a rendszer alkalmazási területét, indokolja a 
kizárásokat, hivatkozza a dokumentált eljárásokat és leírja a folyamatok közötti 
kölcsönhatásokat. 

A dokumentumok kezelése: Dokumentált eljárást kell készíteni, amely meghatározza a 
dokumentumok megfelelőségét, jóváhagyását, átvizsgálását, valamint a dokumentumok 
kiadási és érvénytelenítési folyamatát. 

A feljegyzések kezelése: Feljegyzéseket kell készíteni és meg kell őrizni, hogy bizo-
nyítékul szolgáljanak arra, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel a követelmé-
nyeknek és hatékonyan működik. 

A vezetőség felelősségi köre 

A vezetőség elkötelezettsége: A vezetésnek bizonyítania kell elkötelezettségét a 
minőségirányítási rendszer létrehozása és bevezetése iránt, valamint folyamatosan 
fejlesztenie kell annak eredményességét. 

Vevőközpontúság: A felsővezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a vevői köve-
telményeket meghatározzák és kielégítsék a vevő megelégedettségének fokozása 
céljából. 
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Minőségpolitika: A vezetőségnek minőségpolitikát kell kialakítani a szervezet céljainak 
megfelelően. A minőségpolitikának tartalmaznia kell a rendszer fejlesztése iránti 
elkötelezettséget és keretet kell adnia az évente meghatározásra kerülő minőségcé-
lokhoz. 

Tervezés 

Minőségcélok: A felsővezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségcélokat kitűzzék 
és lebontsák a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára. 

A minőségirányítási rendszer tervezése: A szervezetnek kötelessége meghatározni a 
minőségcélok elérése érdekében magának a minőségirányítási rendszernek a tervezését. 
Rögzíteni kell, milyen módosításokat terveznek és kívánnak bevezetni. 

Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

Felelősségi körök és hatáskörök: A felsővezetésnek meg kell határoznia a felelősségi 
köröket és hatásköröket a szervezetben.  

A vezetőség képviselője: Ki kell jelölni a vezetőség egy tagját, olyan felelősséggel és 
hatáskörrel kell rendelkeznie, hogy gondoskodni tudjon a minőségirányítási rendszer 
számára szükséges folyamatok létrehozásáról, bevezetéséről és fenntartásáról. 

Belső kommunikáció: A szervezetnek megfelelő kommunikációs folyamatokat kell 
kialakítani és működtetni a minőségirányítási rendszer eredményessége tárgyában. 

Vezetőségi átvizsgálás 

Általános útmutatás: A vezetőségnek időközönként felül kell vizsgálnia a minőség-
irányítási rendszer működését, hogy ezzel is biztosítsa a rendszer hatékony működését. 

A szabvány rögzíti a vezetőségi átvizsgálás bemenő és kimenő adatait. 

Az átvizsgálás bemenő adatai: Az auditok eredményei, a vevői visszajelzések, a 
folyamatok működésének és a termékek megfelelőségének módja, a megelőző és a 
helyesbítő tevékenységek, az előző vezetőségi átvizsgáláson hozott intézkedések, 
valamint a fejlesztésre irányuló ajánlások. 

Az átvizsgálás kimenő adatai: A rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztése, 
a vevői követelményekkel kapcsolatos fejlesztések, valamint az erőforrás-szükséglet. 

Gazdálkodás az erőforrásokkal 

Gondoskodás az erőforrásokról: A szervezetnek meg kell határoznia és biztosítania kell 
azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek a minőségirányítási rendszer hatékony 
működéséhez, valamint a vevő megelégedettségének fokozásához. 

Emberi erőforrások: A szervezetnek biztosítani kell, hogy azok a személyek, akiknek a 
munkája befolyásolja a termék minőségét, legyenek felkészülve megfelelő oktatás és 
gyakorlat alapján. 

Infrastruktúra: A szervezetnek olyan infrastruktúrát kell kialakítania, amely annak 
eléréséhez szükséges, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek. 

Munkakörnyezet: A szervezetnek olyan munkakörnyezetet kell kialakítania, amely annak 
eléréséhez szükséges, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek. 

A termék előállítása 

A termék-előállítás megtervezése: A szervezetnek meg kell terveznie és ki kell alakítania 
azokat a folyamatokat, amelyek a termék előállításához szükségesek. A termék-előállítási 
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folyamat tervezésének összhangban kell lennie a minőségirányítási rendszer más 
folyamatainak követelményeivel. 

A vevővel kapcsolatos folyamatok 

A termékre vonatkozó követelmények: A szervezetnek meg kell határoznia egyrészt a 
vevő által előírt követelményeket, másrészt azokat a követelményeket, amelyeket a vevő 
nem jelölt meg, de amelyek szükségesek az előírt használathoz. 

A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása: A szervezetnek át kell vizsgálnia a 
termékre vonatkozó követelményeket, még mielőtt a szervezet kötelezettséget vállalna a 
terméknek a vevő részére való szállítására. 

Kapcsolattartás a vevővel: A szervezetnek meg kell határoznia a vevővel való kap-
csolattartás eredményes formáit. 

Tervezés 

A tervezés és fejlesztés megtervezése: A szervezetnek meg kell terveznie és sza-
bályoznia kell a termék tervezését és fejlesztését. Amennyiben az adott szervezet ilyen 
irányú tervezést nem végez, akkor ez a pont kizárható a minőségirányítási rendszerből. 

A tervezés és fejlesztés bemenő adatai: A termékre vonatkozó funkcionális és 
alkalmassági követelmények, valamint az érvényes jogszabályok követelményei. 

A tervezés és fejlesztés kimenő adatai: Megfelelő információt kell szolgáltatniuk a 
beszerzéshez, az előállításhoz és a szolgáltatásnyújtáshoz. Meg kell határozni a termék 
azon jellemzőit, amelyek a termék biztonságos használata szempontjából biztosak. 

A tervezés és fejlesztés átvizsgálása: A tervezés és fejlesztés módszeres átvizsgálását a 
munka megfelelő szakaszaiban el kell végezni. 

A tervezés és fejlesztés igazolása: A tervezett intézkedéseknek megfelelő igazolással kell 
bizonyítani, hogy a tervezés és fejlesztés kimenő adatai teljesítik a bemenő adatokat.  

A tervezés és fejlesztés érvényesítése: Amennyiben egy folyamat ellenőrzéssel nem 
igazolható, a szervezetnek validálást kell végeznie. 

A tervezés és fejlesztés változásainak kezelése: A tervezésben és fejlesztésben eszközölt 
változásokat dokumentálni kell, a változásokat át kell vizsgálni és bevezetés előtt 
kötelező jóváhagyni. 

Beszerzés 

A beszerzés folyamata: A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszerzett 
termékek és szolgáltatások megfeleljenek az előírt beszerzési követelményeknek. 

Beszerzési információ: A beszerzési információnak tartalmaznia kell a beszerzendő 
termékeket, valamint a jóváhagyási követelményeket. 

A beszerzett termék igazolása (verifikálása): A szervezetnek olyan ellenőrzéseket kell 
végeznie, amely ahhoz szükséges, hogy a beszerzett termék megfeleljen az előírt 
követelményeknek. 

Előállítás és szolgáltatás nyújtása 

Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása: A szervezetnek az előállítás és a 
szolgáltatás nyújtását szabályozott feltételek között kell megterveznie és végeznie. 
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Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása): A 
szervezetnek érvényesítést kell végeznie minden olyan előállítási és szolgáltatásnyújtási 
folyamatra, amelynek kimenete nem ellenőrizhető. 

Azonosítás és nyomonkövetés: A szervezetnek azonosítania kell a terméket a termék 
összes előállítási művelete során. 

A vevő tulajdona: A szervezetnek biztosítania kell, hogy a vevő tulajdona ne károsodjon 
akkor, amikor azt a szervezet használja. 

A termék állagának megőrzése: Magában kell foglalnia a termék azonosítását, 
anyagmozgatását, csomagolását és tárolásának védelmét. 

A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése: A szervezetnek meg kell határoznia, hogy 
milyen figyelemmel kíséréseket és méréseket kell végezni, és milyen megfigyelő- és 
mérőeszközökre van szükség annak igazolásához, hogy a termék megfelel a megha-
tározott követelményeknek. 

Mérés, elemzés és fejlesztés 

Általános útmutatás: A szervezetnek meg kell terveznie és be kell vezetnie azokat a 
mérési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyítani tudja a termék 
megfelelőségét, a minőségirányítási rendszer eredményességét fejleszteni tudja. 

Figyelemmel kísérés és mérés 

A vevő megelégedettsége: A szervezetnek mérnie kell a vevői megelégedettséget és az 
eredményeknek megfelelően intézkedéseket kell bevezetnie. 

Belső audit: A szervezetnek időnként belső auditot (felülvizsgálatot) kell végezni annak 
megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel-e a szabvány kö-
vetelményeinek, valamint hogy a rendszerrel kapcsolatban a szervezet által kitűzött 
követelmények bevezetése és fenntartása eredményes-e. 

A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése: A szervezetnek megfelelő módszereket 
kell kialakítani a minőségirányítási rendszer folyamatainak mérésére, ezeket a méréseket 
el kell végezni és az elemzések alapján, ha szükséges helyesbítő intézkedéseket kell 
hozni. 

A termék figyelemmel kísérése és mérése: A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie és 
mérnie kell a termék jellemzőit, annak bizonyítására, hogy a termék megfelel az előírt 
követelményeknek. 

A nem megfelelő termék kezelése: A szervezetnek gondoskodnia kell a termékre 
vonatkozó követelményeknek nem megfelelő termék azonosításáról és ellenőrzés alatt 
tartásáról, hogy megakadályozzák véletlen felhasználását vagy kiszállítását. 

Adatok elemzése: Az adatok elemzésének információt kell szolgáltatnia a vevők 
megelégedettségéről, a termék megfelelőségéről, valamint a termék jellemzőinek 
trendjéről. 

Fejlesztés 

Folyamatos fejlesztés: A szervezetnek fejlesztenie kell a minőségirányítási rendszerét, a 
minőségcélok megvalósulása, az auditok eredményei, valamint az adatok elemzése 
alapján. 

Helyesbítő tevékenység: A szervezetnek tevékenységet kell végeznie a nemmegfelelő-
ségek okának kiküszöbölésére, hogy megelőzze ezek ismétlődését. 
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Megelőző tevékenység: A szervezetnek meg kell határoznia azt a tevékenységet, 
amellyel kiküszöbölheti a lehetséges nemmegfelelőség okait, hogy megelőzze ezek 
bekövetkezését. (Forrás: ISO 9001:2008 szabvány.) 

8.3. Projektorientált minőségbiztosítási rendszer (PMR) 

Az építőipar sajátosságai miatt (melyre a következőkben még részletesebben kitérünk), 
az előzőkben ismertetett minőségirányítási rendszerek egyike sem alkalmazható 
tökéletesen az építési munkák minőség-ellenőrzésére. Céljuk nem is a termékek 
minőség-ellenőrzése, a termékre konkrét előírásokat, követelményeket nem ad meg, a 
szabályozott vállalatirányítással kívánja biztosítani a megfelelő minőség elérését. Ezt 
felismerve kezdődött el a PMR kifejlesztése, amely kimondottan az építőipar sajátosságait 
figyelembe véve, az építőipari projektekre szabottan alakítja ki a projekt 
minőségbiztosítását, akár a meglévő minőségirányítási rendszer mellett is. A PMR az 
adott projekt minőségére koncentrál a minőséggel kapcsolatos ellenőrzési rendszer 
kidolgozásával. Ennek megfelelően ez a rendszer a valós termék (azaz az adott építési 
projekt) minőségére koncentrál, az adott projekthez igazítja a korábban elkészített 
utasításokat. A PMR általában a kivitelező dolgozza ki. Az általa végzendő összes 
munkákat, folyamatokat még az egyéb konkrét projektektől függetlenül, jól átgondolt, 
hierarchikus struktúrában tevékenységekre bontja. A meghatározott tevékenységlista 
minden eleméhez elkészít(tet)i és folyamatosan karbantartja a minőség-ellenőrzési 
utasításokat (MU), és az átadás-átvételi folyamatot segítő átadási dokumentumkísérő 
(ÁÁD) lapokat. Ezekben a vállalati szintű dokumentumokban az adott tevékenységhez 
kapcsolódó általános előírások vannak meghatározva (a jogszabályi előírásokra, illetve 
szabványokra hivatkozásokkal), de konkrét vizsgálható tulajdonságok még nem 
szerepelnek bennük. 

Egy építési projekt indításakor a projektmenedzsment kivitelezési egységekre bontja a 
projektet a szerződés, a részhatáridők, illetve az építmények kubatúrája alapján, és az 
egyes egységekre kialakítja a projekt tevékenységstruktúráját. Ezek után a 
tevékenységstruktúra egyes elemeihez hozzárendelik a minőség-ellenőrzési utasításokat, 
a paraméterrendszert kiegészítik a tervdokumentációnak megfelelően, és ezzel (a 
konkrét vizsgálatok megadásával) összeállt a projekt minőségügyi terve. A kivitelezés 
során az így elkészített Minőségügyi terv minőség-ellenőrzési utasításainak megfelelően 
kell a vizsgálatokat elvégezni, majd a vizsgálati dokumentációt az átadási 
dokumentumkísérő lapokban rögzítetteknek megfelelően kell összeállítani. Az utasítá-
soknak megfelelő struktúrában összeállított vizsgálati és ellenőrzési dokumentum lesz a 
jogszabály által meghatározott átadási dokumentáció minőség-ellenőrzési fejezete. 

Egy tényleges projekt PMR-ét, amennyiben a kivitelező nem kellően jártas benne, külső 
szakértő cégek is elkészíthetik szakértői megbízás keretében. Van olyan szakértő cég, 
amely vállalja nagyberuházások teljes minőségbiztosítását, az általuk kidolgozott 
általános rendszer adaptálásával a projektre. 

A PMR keretében kidolgozott minőség-ellenőrzési utasítások a projekt teljes folyamatát – 
„az első kapavágástól a kulcsátadásig” – összefoglalja, konkrétan leírja a projekt 
kivitelezése során elvégzendő összes vizsgálatot. Rögzíti, mikor, hol, kinek milyen és 
mennyi vizsgálatot, ellenőrzést kell elvégeznie, és hogyan kell azokat dokumentálni. 
Mivel a minőség-ellenőrzési utasítások az egyes munkafolyamatok szintjéig lebontottak, 
ezért a műszaki tartalom változása esetén könnyen módosíthatók és aktualizálhatók. 



123 

8.3.1. Építési termékek beépíthetősége 

Követelmények nemcsak a végtermékre (elkészült építmény) fogalmazhatók meg, 
hanem megfogalmazhatjuk (tervdokumentációban rögzíthetjük) elvárásainkat az 
építménybe beépítésre kerülő anyagokkal, berendezésekkel szemben is. A beépítésre 
kerülő anyagokra vonatkozóan az építési törvényben (1997. évi LXXVIII. törvény az 
épített környezet alakításáról és védelméről) az alábbi szerepel: 

„41. § (1) Építési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a külön jogsza-
bályban meghatározott megfelelőség igazolással lehet forgalomba hozni vagy beépíteni.” 
… 

„(4) A megfelelőségigazolás lehet: 

a) szállítói (forgalmazói, gyártói) megfelelőségi nyilatkozat, 

b) független tanúsító szerv által kiadott irat.” 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet 16. § 
(3) bekezdésben írja elő, hogy a műszaki ellenőr feladata többek között a 

„j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőségi igazolása 
meglétének ellenőrzése”. 

Az építési törvényben említett külön jogszabály, az építési termékek műszaki kö-
vetelményeinek, megfelelőségigazolásának, valamint forgalomba hozatalának és fel-
használásának részletes szabályairól szóló 3/2003 (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes 
rendelet. A rendelet pontosan meghatározza a megfelelőségigazolás módozatait. 

Egy építőanyag megfelelőségigazolását tehát a gyártónak kell átadnia a szállításkor, 
amelyet – mint fentebb említettük – vagy maga állít ki, vagy független tanúsító szervezet 
ad ki. A tapasztalat azonban az, hogy a megfelelőségigazolást gyakorta összekeverik a 
termék ÉME engedélyével. A kivitelezők többsége azoknál az építőanyagoknál, amelyek 
rendelkeznek ÉME engedéllyel, az ÉME-engedély első oldalának másolatát adják át az 
átadási dokumentációban mint az adott termék megfelelőségigazolását. Ezt nem szabad 
megfelelőségigazolásként elfogadni.  

Az ÉME a megfelelőségigazolás alapjául szolgáló műszaki specifikáció (azaz a kö-
vetelményrendszer, amihez a terméket hasonlítva a minőség megállapításának alapját 
képezi), de nem megfelelőségigazolás. A szállítói megfelelőségi nyilatkozatot kell az ÉME 
alapján kiadni. 

Nagyon fontos tehát, hogy az ÉME-engedélyt nem fogadhatjuk el megfelelőségiga-
zolásként! 

Meg kell vizsgálni minden megfelelőségigazolást, függetlenül attól, hogy az szállítói 
megfelelőségi nyilatkozat vagy tanúsító szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsít-
vány. Csak olyan megfelelőségigazolást fogadható el, amely tartalmazza a termék 
megnevezését, leírását, alkalmazási körét, azokat a specifikációkat, amelyekre a termék 
megfelel és az igazolás (tanúsítvány vagy nyilatkozat) érvényességi idejét. Nagyon 
fontos, hogy a megfelelőségigazolás cégszerűen aláírt dokumentum legyen. 

8.3.2. A minőségirányítás és az építőipar kapcsolata  

A minőségirányítási rendszerek kialakulása elsődlegesen abból a törekvésből indult, hogy 
a tömegtermelés során előállított termékek esetében ne kelljen minden darabot külön-
külön ellenőrizni, hanem a folyamat megtervezett ellenőrzésével biztosítottá váljon a 



124 

termékek megfelelő minősége. Az építőanyag-iparban gyakorlatilag módosítás nélkül 
alkalmazhatók az egyéb ipari ágazatoknak kidolgozott minőségirányítási rendszerek, 
ezzel szemben az építőiparban (az építmények létrehozásakor) kizárólag csak „egyedi 
gyártás” van, ezért az építőiparban csak módosított – az építőipar sajátosságainak 
figyelembevételével kialakított – minőségirányítási rendszerrel lehet az egyes 
módszereket alkalmazni. A következőkben összefoglaljuk azokat az általános sajátos-
ságokat, amelyek jelentősen befolyásolják az építőiparban kialakítható és működtethető 
minőségirányítási rendszereket. 

8.3.3. Az építőipar sajátosságainak összefoglalása 

Építési beruházással mindig egyedi építményt hozunk létre. Az építmények megvalósítása 
mindig más helyszínen és más körülmények között megy végbe (természetesen a 
felújítási, karbantartási, illetve az egyéb, még építési tevékenység körébe tartozó 
munkák is mindig egyedinek tekinthetők). 

A vevő (építőipari termék előállítása esetén az építtető) a vásárlási szándék elha-
tározásakor nem látja a készterméket, csak a tervdokumentációból, az esetleges pre-
zentációk alapján látja a megvalósítandó építményt, és ennek alapján dönt arról, hogy 
számára ez megfelelő, és megrendeli a kivitelezést. Amennyiben az elkészült építmény 
mégsem az elképzeléseinek megfelelő, az csak nagy többletráfordítások árán módo-
sítható. 

Az építési termék esetében a megvásárolt termék nem vihető vissza. Egyéb megvásárolt 
termék esetében, ha bármely problémánk merül fel a termékkel kapcsolatban, vagy ha 
mégsem pontosan felel meg az eredeti elvárásoknak, akkor visszavihető, esetleg másikra 
cserélhető. Építési termék esetében nincs ilyen lehetőség. 

Az építési beruházások értéke sokkal nagyobb, mint az általános ipari termék előállítási 
költsége. A karbantartási, felújítási költségek is jelentősen meghaladják egy „ipari” 
termék javítási költségeit. 

Az építmények tervezett használati élettartama (nem az egyes szerkezetek élettartama, 
amelyek anyaguktól és kialakításuktól függően más és más lehet) általában sokkal 
hosszabb, mint az egyéb termékek élettartama. 

A minőségbiztosítás szempontjából talán legfontosabb sajátosság, hogy az építőipari 
termék (az építmény) helyhez kötött, a „gyártóeszközöket” kell a helyszínre vinni a 
munkavégzéshez, nem a termék „mozog” a szerelés közben. Az építési munka jelentős 
része a szabad ég alatt történik, ezért az időjárási viszonyok jelentős befolyással 
lehetnek a munkavégzés egyes fázisaira. Vannak olyan munkafolyamatok (szigetelés, 
homlokzatképzés), amely csak idényjelleggel végezhetők el. 

Az előre nem tervezhető környezeti hatások (időjárás, környezeti katasztrófák, partnerek 
esetleges hibás, illetve késedelmes teljesítése) nagyobb jelentőségűek lehetnek a termék 
(építmény) előállítására, mint az egyéb iparágak esetében. 

Az építmények több szakma közös munkájával „készített” termékek. Ez általában azt is 
jelenti, hogy nem egy vállalat végzi az építési munkát, hanem alvállalkozókat is 
bevonnak a munkafolyamatokba. A létrehozás (építés) folyamatának szervezése bo-
nyolult, építményenként különböző. A projektvezetés személyi összetétele projektenként 
változó. A létrehozásban részt vevő „szereplők” (alvállalkozók) építményenként 
változnak, nem feltétlenül ismerik egymást, nincsenek meg az „emberi kapcsolatok”, ami 
megnehezítheti a munkaszervezést. Ez a munkavégzési struktúra egyrészt nehezebbé, 
másrészt szükségesebbé teszi az építmény megfelelő minőségbiztosítási rendszerének 
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átgondolt kialakítását és fenntartását. Az egyes alvállalkozók közötti munkaterület 
átadás-átvétel egyben egy minőség-ellenőrzési pontot is kell jelentsen. 

Más iparágaknál nem jellemző, hogy a megrendelő (illetve képviseletében a műszaki 
ellenőr) folyamatosan jelen legyen a termék előállításánál, és a termék elkészülte közben 
folyamatosan ellenőrizze a munkafolyamatok minőségét, a termék kialakulásának 
folyamatát, esetleg meghatározhassa a „termék” előállítási technológiáját. Más termékek 
előállításától eltérően az építmények létrehozásakor a vevő a termék előállítása közben is 
módosíthat a végterméken (pótmunkák megrendelése). 

Más iparágaknál a gyártástechnológia előre kikísérletezett, szigorúan rögzített fo-
lyamatokból áll, amelyre a gyártás közbeni ellenőrzési rendszert kidolgozták. Építési 
beruházásnál a „termék” készítésének folyamatát az építési naplóban rögzítik, egyedi 
szerkezetek vagy különleges technológiák használata esetén folyamatutasítások ké-
szülhetnek az építési folyamatok közben. A műszaki ellenőr feladata, hogy eldöntse, mely 
technológiák esetében kérje a kivitelezőtől a technológiai utasítások részletes 
kidolgozását. Az utasításokat az építtetőnek (műszaki ellenőrnek) ellenőriznie kell, és 
jóvá kell hagynia. 

Minden termék – azaz építmény – esetében, az építési folyamat szinte minden pontján 
jellemző a hatóság részvétele. A folyamat indításakor engedélyeztetni kell a terveket, az 
építés kezdetét be kell jelenteni az elsőfokú építési hatóságnak, az építés folyamán 
építési naplót kell vezetni, az építkezés befejeztével használatbavételi engedélyt kell 
kérni a hatóságoktól. Egyéb termékek esetében nem kell minden egyes terméket a 
forgalomba hozatal előtt önállóan engedélyeztetni. 

8.4. Minőség-ellenőrzési feladatok az építési projekt 
előrehaladása során 

A minőség-ellenőrzési tevékenységek meghatározásához a beruházási folyamatot a 
következő szakaszokra bonthatjuk: 

– az előkészítés, 
– a szerződéskötés, 
– a kivitelezés, 
– az átadás-átvételi eljárás, 
– valamint a garanciális időszakra, a garanciális bejárás időszakára. 

A minőség-ellenőrzési feladatokat a műszaki ellenőrnek kell leggyakrabban elvégeznie, 
ezért a következő fejezetekben a műszaki ellenőr feladatait, minőség-ellenőrzési 
tevékenységeit mutatjuk be. 

A közbeszerzési törvény szerint a tenderkiírásban, illetve az összeállított ajánlatkérő 
dokumentációban (tervdokumentáció, árazatlan költségvetési kiírás) nem adható meg a 
termék gyártója, típusa, csak az rögzíthető, hogy a beépítésre kerülő építőanyagoknak 
milyen paramétereknek kell megfelelniük. Ennek megfelelően a műszaki ellenőrnek a 
tervdokumentáció, illetve a költségvetési kiírások ellenőrzése során figyelnie kell arra, 
hogy a beépítendő anyagok csak műszaki paramétereikkel legyenek leírva, és hogy ezek 
a paraméterek teljes körűek legyenek. A kivitelezés során a műszaki ellenőrnek a 
kivitelezővel folyamatosan egyeztetnie kell arról, hogy a kivitelező által kiválasztott 
anyagok a tervekben, a költségvetésben, illetve a szerződés műszaki tartalmában 
rögzített paramétereknek megfeleljenek. Ez azt is jelenti, hogy a műszaki ellenőr 
(amennyiben már megbízták) a tervezés folyamatában figyeljen arra, hogy a 
tervdokumentációban, illetve a költségvetési kiírásban ténylegesen szerepeljenek azok a 
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paraméterek, amelyek előírására szükség van a tervező által meghatározott, beépítendő 
anyagok korrekt kiválasztásához, és így a megfelelő, minőségi kivitelezéshez. 
Közbeszerzési törvény alapján végzett kivitelezés során a műszaki ellenőrnek azt kell 
ellenőriznie, hogy a ténylegesen beépített (kivitelező által javasolt, kiválasztott) anyagok 
paraméterei megfelelnek-e a korábbi dokumentumokban előírtaknak. 

8.4.1 Az előkészítés minőség-ellenőrzési feladatai 

Az építési projektek előkészítési időszakának a beruházási ötlet megfogalmazásától, a 
tervezési és az engedélyezési folyamaton keresztül a kivitelező kiválasztásáig tartó 
időszakot értjük. 

Az alapfogalmak között ismertetésre került a minőség fogalma (követelményeknek való 
megfelelés). A projekt minősége szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a projekttel 
kapcsolatos (illetve az adott építménnyel szemben támasztott) követelményeket teljes 
körűen, a valós igényekhez igazítva határozzák meg. Emiatt is nagyon fontos, hogy a 
műszaki ellenőr már az előkészítés folyamatában is részt vegyen. Azok a 
megfogalmazható peremfeltételek, amelyek meghatározzák egy projekt előkészítési 
folyamatát, azaz hogy mire tervezünk (az építmény funkciója, a beruházás forrása, a 
pénzügyi korlát, a műszaki igények stb.), milyen paramétereket (követelményeket) írunk 
elő a tervezés során, aminek meg kell felelni majd a kivitelezéskor, illetve ami 
követelmény az adott építménnyel szemben, amit már az előkészítés során befolyásolni 
lehet, illetve szükség esetén kell. 

Az előkészítő folyamatok során fontosak továbbá azok a különböző megelőző vizsgálatok, 
szakértői vélemények, amelyek jelentősen befolyásolhatják a teljes projekt kivitelezését. 

A műszaki ellenőrnek el kell érnie az építtetőnél, hogy ezek mindenképpen elkészüljenek. 
Ilyen dokumentum lehet pl. a geotechnikai szakvélemény, hogy pontosan tudjuk, milyen 
területre kívánunk építeni, hogy milyen alapozási rendszer szükséges az építmény 
állékonyságához. 

Egyes beruházások esetében pl. fontos lenne környezetvédelmi hatástanulmányt 
készíttetni, amely azon túl, hogy figyelembe veszi a beruházással érintett területek, civil 
szervezetek, esetleg a környezetben élők igényeit egy, a beruházás megvalósítása során 
kielégítendő további követelményrendszert, illetve paraméterlistát tud meghatározni. 

A tervezés során az építtető megfogalmazott igényeinek megfelelő tervvázlatok alapján 
költségbecslést kell készíteni, ami a várható költségigényt meghatározza. Az építtetőnek 
(illetve a képviseletében a műszaki ellenőrnek) jóvá kell hagynia a tervvázlatot és a 
költségkeretet. 

Ez a döntés, illetve az elfogadott tervvázlatokban meghatározott paraméterrendszer 
határozza meg azokat a követelményeket, amelyek meglétét, megfelelőségét a 
kivitelezés során ellenőriz a műszaki ellenőr, és az ellenőrzés során kapott eredmények 
alapján állapítható meg, illetve rögzíthető az elkészült építmény minősége. 

8.4.2. Minőség-ellenőrzési feladatok a szerződéskötés során 

A műszaki ellenőr az ajánlatkérő dokumentáció összeállítása, az ajánlatadás és a 
kivitelező kiválasztása során is fontos feladatot kell ellásson a projekt minőségbiztosítása 
tekintetében. 

A műszaki ellenőr feladata a szerződéskötés időszakában az ajánlatkérési dokumentáció 
összeállításánál kezdődik. Ellenőriznie kell, hogy az ajánlatkérési dokumentációban 
megfelelő formában és tartalommal szerepeljenek a projekttel kapcsolatos 
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követelmények (közbeszerzés esetén gyártó és típus nélkül). A műszaki ellenőr, 
amennyiben lehetősége van rá, itt írhatja elő minőségirányítási rendszer (javaslatunk 
szerint PMR) használatát a projektmegvalósítás folyamatában. A műszaki paramétereken 
túl az esztétikai követelményeket is pontosan definiálni kell, hogy az ajánlatadó az 
ajánlatának összeállításakor minden elvárt követelményt ismerjen, és úgy adhassa meg 
ajánlatát. A követelmények teljes körű megfogalmazása biztosíthatja, hogy a projekt 
befejezésekor az előírt minőség kérdése ne merülhessen fel kérdésként, és a minőség 
értelmezése miatt ne legyen a felek között elszámolási vita. 

A tenderezés folyamatában a műszaki ellenőr feladata ellenőrizni, illetve értékelni a 
beérkezett ajánlatoknak a kiírási dokumentációban szereplő követelményeknek való 
megfelelőségét, illetve teljes körűségét. Ezen túl a vállalkozó által megadott referenciák 
ellenőrzésével, megtekintésével fogalmat alkothat, illetve értékelni tudja az ajánlattévő 
által korábban elvégzett munkák minőségét az adott projekt elvárásainak tükrében. 
Amennyiben az ajánlatkérés része a projekt tervezett minőségbiztosítási 
dokumentációjának elkészítése is, akkor ennek részletes elemzése, az adott projektre 
való megfelelőségének értékelése is a műszaki ellenőr feladata. 

A szerződés tényleges aláírásakor a műszaki ellenőr ellenőrzi, hogy minden kapcsolódó 
melléklet (költségvetés, minőségbiztosítási terv, műszaki-pénzügyi ütemterv stb.) 
elkészült, és a felek aláírták azokat. 

8.4.3. Minőség-ellenőrzés a kivitelezéskor 

A minőséggel kapcsolatban a műszaki ellenőrnek a projekt kivitelezési időszakában 
adódik a legtöbb és a legváltozatosabb munkája. Külön említést érdemel néhány kü-
lönleges körülmény, amely nem folyamatos, hanem egyszeri feladatot ró a műszaki 
ellenőrre. Ezek a körülmények a műszaki ellenőr „munkába állási körülményeinek”, 
illetve az esetleges kivitelezőváltás miatt adódó feladatok. 

Amennyiben az általunk javasolt módon kerül a műszaki ellenőr kapcsolatba az adott 
projekttel, azaz már az előkészítési szakasztól kezdve, akkor a kivitelezés kezdetekor 
„csak” a továbbiakban tárgyalt általános feladatai vannak. A teljes beruházási projekt 
alatt elképzelhető, hogy valamilyen okból a műszaki ellenőr személyében változás 
következik be. Távozó műszaki ellenőrként – még ha sérelmesnek érezzük is a megbízás 
befejezését – mindenképpen rögzíteni kell, hogy a beruházás milyen állapotában történt 
a váltás. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a már lezárult vizsgálatok körét, az épp 
folyamatban lévő intézkedéseket, illetve hogy amikor megérkeznek a folyamatban lévő 
vizsgálatok eredményei, azokat hogyan kell értékelni az előzmények alapján. 
Amennyiben van még el nem kezdett, de aktuálissá váló vizsgálat, arra fel kell hívni az 
építtető, illetve az új műszaki ellenőr figyelmét. A műszaki ellenőr váltásáig elvégzett 
vizsgálatokat mindenképp kiértékelve, rendszerezve kell átadni, és ennek tényét 
dokumentálni szükséges. Az átadásra kerülő dokumentumokat olyan struktúrában kell 
átadni, hogy azok a későbbiek során a beruházás átadás-átvételi dokumentációjába 
közvetlenül átemelhetők legyenek. 

A műszaki ellenőri feladatokat átvevőként pedig törekedni kell arra, hogy az előzőkben 
leírtaknak megfelelően kapjuk meg a feladatot, illetve a korábbi időszak adatait. A 
munkát átvevő műszaki ellenőrként – a későbbi esetleges vitás kérdések elkerülésére – 
pontosan rögzíteni szükséges, hogy a projektet milyen állapotában, mely 
munkafolyamatoknál vettük át. Rögzíteni kell, hogy milyen minőségi vizsgálatok ké-
szültek korábban, azok milyen eredménnyel záródtak. Rögzíteni kell azt is, hogy a 
munkakör átadás-átvétele időszakában milyen vizsgálatok folynak, illetve hogy milyen 
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vizsgálati eredmények vannak függőben (külső vizsgálólaboratóriumban stb.). A műszaki 
ellenőr a szerződésében mindenképp rögzítse, hogy a felelősségi köre csak a 
szerződéskötése utáni időszakra vonatkozik. A korábban elvégzett vizsgálatokat, a 
vizsgálati eredményeket az új műszaki ellenőrnek át kell tekintenie és elemeznie kell 
azokat. Amennyiben a műszaki ellenőr az újonnan elvállalt beruházással kapcsolatban a 
korábbi minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, illetve azok kiértékelő dokumentumaiban 
valamilyen minőséggel kapcsolatos problémát állapít meg, akkor azokat jeleznie kell az 
építtetőnek. 

Amennyiben a szerkezet még javítható (nem eltakart szerkezet), és a felek (építtető, 
kivitelező) még nem állapodtak meg a helyzet kezeléséről, akkor műszaki ellenőrnek 
javaslatot kell tennie a minőségi kifogás megoldására (még akkor is, ha a nem megfelelő 
szerkezet nem az ő tevékenységének idején készült). 

Elképzelhető olyan eset is, amikor a műszaki ellenőr úgy veszi át egy már korábban 
megkezdett beruházás műszaki ellenőri feladatait, hogy korábban nem volt műszaki 
ellenőr alkalmazva. Ez jellemzően olyan kisebb volumenű beruházás esetében fordulhat 
elő, amelynél jogszabály szerint nem szükséges műszaki ellenőrt alkalmazni vagy 
valamilyen okból a kivitelezési folyamatba új (generál)kivitelező is szereplőként belép (az 
építtető eredetileg csak egy generálkivitelezővel állt szerződéses viszonyban – a 
generálkivitelező általi alvállalkozók bevonása nem minősül több kivitelezős munka-
végzésnek). Ebben az esetben a műszaki ellenőrnek ellenőrizni kell minden már elkészült 
szerkezetet. A már eltakart szerkezetek esetében az építés meglévő dokumentumaiban 
(építési napló, levelezés, jegyzőkönyvek stb.) ellenőriznie kell a szerkezetre vonatkozó 
feljegyzéseket. Minden építés alatt lévő szerkezetet ellenőriznie kell legalább 
szemrevételezéssel, és rögzítenie kell a tapasztaltakat. A kapott eredmények (saját 
ellenőrzés, illetve korábbi dokumentumok elemzése) alapján dönt a műszaki ellenőr az 
elkészült szerkezetek minőségéről, a szükséges javításokról, illetve a javíthatatlan hibák 
esetében az értékcsökkenés mértékéről. A továbbépítés engedélyezése előtt a felmért, 
illetve kiértékelt adatok alapján készített állapotrögzítést a szükséges beavatkozások, 
illetve értékcsökkenések megadásával készült jegyzőkönyvet a feleknek aláírásukkal kell 
elfogadniuk. 

A műszaki ellenőr csak azokért a munkafolyamatokért lehet felelős, amelyeknek a 
kivitelezésénél jelen volt, amelyeket ellenőrizni tudott. Ennek megfelelően a korábban 
eltakarásra került szerkezetek megfelelőségéért nem tehető felelőssé az újonnan 
megbízott műszaki ellenőr. 

A felelősség kiterjedésének kérdését, a későbbi vitás helyzetek elkerülésére érdemes a 
műszaki ellenőr szerződésében is rögzíteni. 

Végül még egy változás lehetséges az építés szereplői között, amikor valamilyen oknál 
fogva a (generál)kivitelezőben történik változás. Alapesetben ilyenkor mindig a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Amennyiben a szerződésben nincs 
erre vonatkozó rendelkezés, úgy a távozó kivitelező által végzett munkafolyamatokat 
teljes körűen ellenőrizni kell, és állapotrögzítő jegyzőkönyvet kell felvenni minden (el-
készült vagy folyamatban lévő) munkafolyamatról. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
elvégzett munka megnevezését, a készültségi százalékát, a minőség-ellenőrzés során 
tett megállapításokat és a minőséggel kapcsolatos észrevételeket. Amennyiben minőségi 
kifogás merül fel az adott szerkezeti elemmel kapcsolatban, a felek közösen rögzítik az 
értékcsökkenés mértékét. Ebben az esetben nem merülhet fel a kivitelező javító, 
helyesbítő tevékenysége, csak az értékcsökkenés, illetve a hibák kijavítása becsült 
költségének megállapítása, amelyet a kivitelezőnek kell állnia (elszámoló számlából 
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visszavonva). A távozó kivitelező köteles a már elvégzett munkákról az átadási 
dokumentációt elkészíteni, amelynek teljességét a műszaki ellenőr vizsgálja. A kivitelező 
a műszaki ellenőrnek adja át minden elkészült szerkezetre vonatkozóan a minőségi 
vizsgálatok jegyzőkönyveit és értékelési dokumentációját, valamint minden már 
beépített, illetve a helyszínre kiszállított, de még beépítetlen építőanyag megfelelőségi 
gazolásait.  

A műszaki ellenőr vizsgálja a kapott dokumentáció teljességét, és amennyiben szük-
séges, a hiányok pótlására szólítja fel a távozó kivitelezőt. Az állapotrögzítési jegyző-
könyv és az átadási dokumentáció átvételét követően adhatja ki a műszaki ellenőr a 
teljesítésigazolást az elismert minőségi kifogások megadásával. 

Előfordulhat az is, hogy a távozó kivitelező nem akarja átadni az elkészült szerkezetek 
dokumentációit, illetve nem kíván részt venni az állapotrögzítésben, a minőség-
vizsgálatokban. 

Ebben az esetben a műszaki ellenőrnek egy külső, független szakértőt érdemes bevonni 
az állapotrögzítésre, illetve az elkészült (és folyamatban lévő) szerkezetek minőségi 
vizsgálatára. 

A független szakértő által készített állapotrögzítésnek olyannak kell lennie, ami egy 
esetleges későbbi peres eljárásban is megfelelő alapja lehet a kivitelező által készített 
munkafolyamatok valós, korrekt értékelésének, az elszámolásnak. Az állapotrögzítő 
szakértői vélemény másik célja, hogy a használati engedélyhez szükséges felelős mű-
szaki vezetői nyilatkozatot helyettesítse (azaz mindazokat a megállapításokat is tar-
talmaznia kell, amelyeknek a felelős műszaki vezetői nyilatkozatban szerepelnie kell). Az 
állapotrögzítésig (állapotrögzítő szakértői vélemény elkészültéig) új kivitelezői 
munkavégzés nem javasolt annak érdekében, hogy egyértelműen megállapítható legyen 
a távozó kivitelező által végzett munka. A műszaki ellenőr feladata, hogy ilyen esetben a 
hiányzó megfelelőségi nyilatkozatokat, a külső laboratóriumokban elvégzett minőségi 
vizsgálatok jegyzőkönyveit bekérje a beszállítóktól és a vizsgáló szervezetektől. 

A projektfolyamatba belépő új kivitelezővel meg kell ismertetni a kialakított minő-
ségbiztosítási rendszert, tájékoztatni kell a már elvégzett vizsgálatokról, azok ered-
ményeiről. 

Amennyiben a kivitelező kéri, az új kivitelezői igényeknek megfelelően (de mindenképp 
műszaki ellenőri egyetértés mellett) módosíthatók a minőségbiztosítási rendszer elemei. 
Amennyiben az új kivitelező valamelyik eltakarásra kerülő szerkezet esetében nem tudja 
vállalni a kész szerkezet minőségét a fogadószerkezet minőségi problémái miatt, akkor 
azt még a munkák megkezdése előtt jegyzőkönyvezni kell. A műszaki ellenőrnek és az új 
felelős műszaki vezetőnek meg kell állapodnia az esetleges javítás módjában, illetve a 
szerkezet jelenlegi állapotát tekintve a még elvárható követelményekben. Amennyiben a 
felek az új kivitelező munkába állása előtt nem rögzítik a végső minőséggel kapcsolatos 
álláspontjukat, akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy az új kivitelező az eredeti 
követelményrendszernek meg tud felelni, azaz az elvárt minőségnek megfelelően tudja a 
projektet befejezni. 

Amennyiben a kivitelezési munka kezdetekor kapja a műszaki ellenőr a megbízást a 
projekttel kapcsolatos feladatok ellátására, akkor első feladata a projekt dokumentu-
mainak megismerése. Ezek közé tartozik a tervdokumentáció, a szerződés a mellék-
leteivel és a projekt szereplői között korábban lezajlott egyeztetések dokumentumai. Meg 
kell ismernie a projekt megvalósításában részt vevőket, az építtető elvárásait a 
minőségbiztosítás területén, illetve a kivitelező felkészültségét a minőségbiztosításban 
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(működik-e valamilyen minőségirányítási rendszer, annak összetevőit, a projektekre való 
aktualizálási megoldásait). Amennyiben rendelkezik a kivitelező minőségirányítási 
rendszerrel, az a műszaki ellenőr dolgát megkönnyítheti. 

A vállalati előírások alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert könnyebb akkor 
áttekinteni, ha a vállalaton belül kialakult szervezeti rendszere van a mi-
nőségbiztosításnak, van hozzáértő és a minőségbiztosítással foglalkozó személyzete, 
akikkel könnyebb együttműködni a projekt kivitelezése során. 

A műszaki ellenőrnek (annak ellenére, hogy nem jogosult tervellenőri feladatkörre) a 
dokumentációk megismerése, átnézése során részben tervellenőri feladatot is el kell 
látnia. A műszaki ellenőrnek (a jogszabályban a tervellenőr feladataként meghatározott 
ellenőrzésen túl) vizsgálnia kell a tervdokumentációt a megépíthetőség szempontjából is. 
Ellenőriznie kell, hogy a tervező elkészítette-e azokat a részletrajzokat, csomópontokat, 
amelyek alapján a kivitelezés valóban elvégezhető, választ ad az egyes szerkezeti 
elemek speciális kapcsolatára, kapcsolati módjára. Ezen túl természetesen ellenőriznie 
kell, hogy a követelmények, elvárt paraméterek listája a tervdokumentációban korrekt, 
egyértelmű és teljes körű-e, ami lehetőséget biztosít a későbbiekben a 
minőségvizsgálatra. 

A műszaki ellenőrnek el kell érnie, hogy a projekthez mindenképpen készüljön mi-
nőségügyi terv. Nagyon fontos, hogy nem a műszaki ellenőr feladata a projekt minő-
ségügyi tervének kialakítása, illetve a minőségügyi tervben foglalt vizsgálatok elvégzése. 
A műszaki ellenőr ellenőrzi és jóváhagyja a minőségügyi tervet, illetve felügyeli a minő-
ségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátását. 

Minőségügyi terv összeállításakor a kivitelező kétféle módszert követhet. Lehet alulról 
felfelé, illetve felülről lefelé kialakított rendszer. Az alulról felfelé kialakított rendszer 
esetén a generálkivitelező az alvállalkozóitól kéri az általuk elvégzendő mun-
kafolyamatokhoz tartozó minőségügyi tervrészleteket, és miután minden alvállalkozótól 
megkapta, akkor kész minőségügyi tervként kezeli. Az így kialakított minőségügyi terv 
nem lesz homogén (hiszen alvállalkozónként más stílusban és más részletezettséggel 
készül), és elképzelhető, hogy lesznek olyan munkafolyamatok, amelyekre nem tér ki az 
így összeállított minőségügyi terv.  

A felülről lefelé kialakított rendszer esetén a generálkivitelező készíti el a teljes mi-
nőségügyi tervet, amit a műszaki ellenőr jóváhagyása után minden alvállalkozóval el kell 
fogadtatni. Az így kialakított rendszer áttekinthetőbb, egységes szerkezetű, és 
valószínűleg teljes körű minőségügyi tervet jelent. Amennyiben a műszaki ellenőrnek 
lehetősége van „irányítani” a minőségügyi terv kialakítását, javasoljuk a felülről lefelé 
való rendszernek megfelelő összeállítást. 

Amennyiben a projekthez készül ütemterv (ha a műszaki ellenőr teheti, mindenképp 
kérje a kivitelezőtől a folyamatos aktualizálással együtt), javasoljuk a minőségi tervben 
szereplő vizsgálatokat az ütemtervben is megjeleníteni, és a két dokumentumot 
folyamatosan, egyidejűleg aktualizálni. Ha a tervezett vizsgálatokat az ütemterv 
technológiai-logikai struktúrájába beépítik, akkor az aktualizálások során az ütemterv 
belső határidejének módosulása esetén a tervezett minőségi vizsgálatok határideje is 
folyamatosan aktualizálódik, így mindig naprakészen láthatjuk előre, illetve dátum szerint 
kérdezhetjük le az ütemtervből a következő vizsgálatok várható időpontjait. 

A minőségügyi tervben meghatározott vizsgálatokon túl további kiegészítő folyamatokat 
végezhet a kivitelező a projekt végső minőségének optimális biztosítására. Ilyen 
kiegészítő „módszer” a hibamód- és hatáselemzés (amely egyféle kockázatelemzési 
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technika), illetve ilyen kiegészítő feladat lehet az alvállalkozói kiválasztás rendszerének 
felállítása, a kiválasztási folyamatban való aktív részvétel. A műszaki ellenőrnek 
közvetlenül nem feladata ezek megvalósítása, nincs előírva az előkészítésükben, 
lebonyolításukban való részvétel, mégis fontos lehet a közreműködése. 

A hibamód- és hatáselemzés segítség mind a kivitelezőnek, mind a műszaki ellenőrnek, 
hogy felfedjék azokat az építési folyamatokat, amelyekre a kivitelezés során nagyobb 
figyelmet kell fordítani, hogy azok az elvárt követelményeknek megfelelő módon 
készüljenek el, ezzel biztosítva legyen az adott folyamatok esetében az elvárt minőség. 
Hibamód- és hatáselemzéskor mindegyik munkanem meghatározó tevékenységeit 
érdemes az elemzésbe bevonni. 

A vizsgálatba vonásra kerülő munkafolyamatok körét a kivitelező, illetve a műszaki 
ellenőr közösen határozza meg. Meghatározzák az egyes munkafolyamatoknál felmerülő 
lehetséges hibák körét és a hibák kialakulásának okait. A kivitelező rögzíti, melyek azok 
az alaputasítások, amelyekkel az adott munkafolyamatot szabályozzák. Ezek után a 
műszaki ellenőr és a kivitelező szakirányú műszaki vezetői értékelik a felsorolt 
hibalehetőségeket az előfordulásuk gyakorisága, a hiba súlyossága, illetve az észlelés 
nehézsége alapján. Mindegyik szempont alapján 1-től 5-ig „osztályzatot” adhatnak az 
értékelésben részt vevők. Minél súlyosabbnak érzi az értékelő az egyes 
részszempontoknál a hiba kialakulásának lehetőségét, annál magasabb értéket ad. A 
kitöltött értékelőlapokat összegzik, azaz az egyes részszempontoknál az értékelők 
adataiból átlagokat képeznek, majd a kapott értékeket összeszorozzák. 

Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a szorzat 30-nál magasabb értékű, a 
kivitelező javaslatot tesz további megelőző intézkedésekre, majd újra elvégzik az ér-
tékelést. Az eljárást addig kell folytatni, amíg a javasolt megelőző intézkedések hatására 
az értékelő szorzat 30-nál kisebb lesz (természetesen más számadatokkal is lehet az 
értékelést végezni, illetve a „határszám” is lehet a leírttól eltérő, de az említett pe-
remfeltételekkel már több projekt értékelését elvégeztük, és megfelelő eredményeket 
adtak a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőr számára). 

Ha a kivitelező működtet valamilyen minőségirányítási rendszert, akkor valószínűleg 
rendelkezik az alvállalkozók kiválasztására vonatkozó belső szabályozással. A műszaki 
ellenőrnek meg kell ismerkednie a kivitelező rendszerével, illetve ha a kivitelezőnek nincs 
kidolgozott rendszere, akkor segítenie kell a kivitelezőnek egy olyan kritériumrendszer 
kialakításában, amely biztosítja, hogy a projekt célkitűzéseinek szempontjából optimális 
alvállalkozókat lehessen a munkára felkérni. Az alvállalkozó kiválasztásának legfontosabb 
kritériumai lehetnek a korábban végzett referenciamunkák, a megfelelő saját 
szakembergárda, illetve a munka elvégzéséhez szükséges saját géppark. Végül a 
legfontosabb feltétel, hogy az alvállalkozó fogadja el a projekt minőségügyi tervének rá 
vonatkozó előírásait. A műszaki ellenőrnek el kell érnie, hogy a kivitelező csak olyan 
alvállalkozóval kössön szerződést, akit jóváhagyott. 

Néhány gondolat még a minőségről és a kapcsolódó fogalmakról. Minőség alatt a 
követelményeknek (előírt paramétereknek) való megfelelőséget és az esztétikai meg-
jelenést együtt értjük. A laikusok számára (az építtetőt általában laikusnak lehet te-
kinteni) a minőség csak az esztétikai megjelenést jelenti, de a műszaki ellenőrnek az 
esztétikai igényeken túl minden előírt paraméternek való megfelelőségre kell elsősorban 
figyelnie. A megfogalmazott paramétereknek való megfelelés a minőségügyi tervben az 
egyes munkafolyamatoknál előírt vizsgálatokkal állapítható meg. Ahhoz, hogy az előírt 
vizsgálatoknál korrekt eredményeket kapjunk, megfelelő mérőműszerekkel kell a 
szükséges méréseket elvégezni. Ez azt jelenti, hogy megfelelően karbantartott és 
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kalibrált műszerekkel kell a méréseket elvégezni. Amennyiben a kivitelezőnek van 
minőségirányítási rendszere, akkor valószínűsíthető, hogy rendelkezik a mérőműsze-
reinek hivatalos nyilvántartásával, az eszközök kalibrálási jegyzőkönyveivel és a ka-
librálási időpontokkal. Ha nincs a kivitelezőnek minőségirányítási rendszere, akkor a 
műszaki ellenőr felelőssége, hogy ellenőrizze a kivitelező mérőműszereinek állapotát, 
kalibráltságát (legfrissebb kalibrálási jegyzőkönyv). Amennyiben nem megfelelőek a 
mérőműszerek, akkor a szükséges vizsgálatokat javasolt független szakértővel elvé-
geztetni, aki felelősséget vállal a mérések pontosságáért. 

A műszaki ellenőr legfontosabb feladatai a projekt megfelelő (szerződésben előírt) 
minőségéért 

A műszaki ellenőr szerepe, ha változik a projekt műszaki tartalma: a változás lehet 
tervezett vagy nem tervezett. A tervezett változtatást kezdeményezheti az építtető, a 
tervező, illetve a kivitelező. Nem tervezett változás adódhat hatósági előírásból, vagy ha 
a kivitelező a tervektől eltérően végzi az építési folyamatokat. Az építtető által kez-
deményezett műszaki tartalom változtatása vagy hatósági előírás miatt szükséges 
változtatás esetén a tervezőnek a változásokat át kell vezetnie a tervdokumentáción, és 
a változtatásra pótmunkaszerződést kell kötni a feleknek. A pótmunka meghatározása és 
kezelése jogszabályokban rögzített. A műszaki ellenőr feladata a pótmunkaszerződés 
előkészítése és a szerződés megkötése. A pótmunkaszerződésnek megfelelően 
módosítani kell a minőségügyi tervben szereplő vizsgálatokat; be kell illeszteni a 
pótmunkaként megrendelt munkafolyamatok minőségi vizsgálatait is. További munkája a 
módosított szerződéses feltételek keretei között megegyezik az eredeti munkájával. 
Változhat a műszaki tartalom akkor is, ha a tervező vagy a kivitelező célszerűbb műszaki 
megoldást javasol. Ekkor a feleknek a szerződésben rögzítetteknek megfelelően kell 
eljárni. Amennyiben a szerződésben nem rögzítették előre a célszerűbb műszaki 
megoldás lehetőségét, akkor egyedileg kell a feladatot kezelni. A műszaki ellenőrnek 
ellenőriznie kell a javasolt megoldást műszaki és gazdasági szempontból egyaránt. 
Ellenőriznie kell, hogy a javasolt megoldás paramétereiben megegyezik-e az eredeti 
tervekkel vagy a projekt célja szempontjából többletet nyújt-e. Amennyiben a műszaki 
ellenőr megfelelőnek fogadja el a műszaki megoldás módosítását, akkor javasolja az 
építtetőnek az elfogadását. A javasolt műszaki megoldásnak megfelelően szükség szerint 
módosítani kell a szerződést (költség és határidő szempontjából). 

A módosított műszaki tartalomnak megfelelően változtatni kell a minőségügyi terven is. A 
korábbi műszaki megoldáshoz tartozó vizsgálatok helyett a tervben rögzíteni kell az új 
megoldáshoz tartozó vizsgálatokat. 

 

Az előzőkben ismertetettől eltérő eset, ha a kivitelező valamelyik munkafolyamatot nem 
a terveknek megfelelően végezte el. Ez megvalósulhat tényleges tervtől való eltérésben, 
illetve amikor valamelyik minőségi vizsgálat során mért értékek eltérnek a tervekben 
előírt paraméterektől. Amennyiben az eltérések az építmény használhatóságát 
kedvezőtlenül befolyásolják vagy a vállalkozói szerződésben eltérésmentes kivitelezésben 
állapodtak meg a felek, úgy az eltérő szerkezet visszabontását kell elrendelnie. Ha a 
tapasztalt eltérés a használhatóságot nem befolyásolja, akkor a műszaki ellenőr 
javasolhatja az építtetőnek a szerkezet elfogadását a javítás módjával és esetleges 
árcsökkenéssel. Az árcsökkentés mértékében a feleknek meg kell állapodniuk, és 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megállapodást. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
érintett szerkezetek felsorolását, az eltérés leírását, az eltérés mért adatait, az eltérés 
valószínűsíthető okát és az értékcsökkenés összegét. Amennyiben a kivitelező épít még 
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hasonló szerkezetet a projekt során, akkor azokat az intézkedéseket is rögzíteni kell, 
amelyekkel elkerülhető a további szerkezeteknél hasonló eltérés kialakulása. 

Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésével kapcsolatos teendőket általában az 
építési szerződésben rögzítik, és ennek megfelelően kell a feleknek eljárni. A leginkább 
ismert feladata a műszaki ellenőrnek az eltakarásra kerülő szerkezeteknél, hogy monolit 
vasbeton szerkezetek esetében az elkészült vasalás ellenőrzése után kiadja a betonozási 
engedélyt, azaz az építési naplóban rögzíti, hogy a vasalás a terveknek megfelelően 
készült, a betonozás elvégezhető. A szerződésben rögzíthetik a felek azt is, hogy a 
műszaki ellenőrnek milyen gyakorisággal kell az építési napló bejegyzéseire reagálnia. 
Amennyiben a szerződésben nem állapodtak meg e feltételekről, az általánosan bevett 
gyakorlat szerint a kivitelező az építési naplóban rögzíti, hogy elkészült a szerkezettel, és 
kéri a műszaki ellenőrtől az eltakarás engedélyezését. 

A jelenlegi jogszabály szerint a műszaki ellenőrnek legalább 10 naponta át kell néznie az 
építési napló bejegyzéseit, és szükséges esetben reagálnia kell azokra. Amennyiben a 
műszaki ellenőr nem reagál a bejegyzésre a megadott határidőn belül, úgy az a 
bejegyzés tudomásulvételét (jóváhagyását jelenti). A munkafolyamatok gyorsítása 
érdekében a kivitelező telefonon is értesítheti a műszaki ellenőrt, és kérheti az ellenőrzés 
mielőbbi lebonyolítását. 

Eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésekor a kivitelező felelős műszaki vezetőjének 
vagy a helyi műszaki vezetőnek és a műszaki ellenőrnek mindenképpen részt kell vennie. 
Amennyiben az ellenőrzött munkafolyamat indokolja, a szakági tervezőt is meg kell 
hívnia a műszaki ellenőrnek az ellenőrzésre (pl. bonyolultabb vasalások, kiváltások 
esetében statikustervezőt). 

Az ellenőrzés során tapasztaltakat, illetve a továbbépítési engedélyt a felek közös 
naplóbejegyzéssel az építési naplóban rögzítik. Amennyiben a kivitelező a műszaki el-
lenőr értesítése nélkül elvégzi a szerkezet eltakarását, azt a műszaki ellenőr elbontat-
hatja, illetve feltárást végeztethet a kivitelező költségén. A feltárások során tapasztaltak 
alapján dönthet a későbbiekben az eltakart szerkezet megtartásáról vagy bontásáról. 
Amennyiben a felek nem végeztek el valamilyen vizsgálatot, és a kivitelezés folyamán 
később felmerül a szerkezet utólagos feltárásának igénye, illetve a megfelelőség utólagos 
feltárással való igazolása, a jelenleg általánosan elfogadott gyakorlat az, hogy a 
kivitelező elvégzi a feltárást. A feltárás költségeit az a fél viseli, akinek nincs igaza. Azaz, 
ha a feltárás a kivitelezőt igazolja (nincs eltérés a szerkezetben), akkor az építtető viseli 
a költségeket. Ha a feltárás során az eltakart szerkezetben a tervezettől való eltérés 
derül ki, a feltárás költsége a kivitelezőt terheli. Az eltéréssel kapcsolatos teendők 
megegyeznek a korábban már erre az esetre leírtakkal. 

A projekt végső minőségének szempontjából a műszaki ellenőr fő feladata a minőségügyi 
tervben foglalt vizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, az ellenőrzések mérési adatainak 
kiértékelése. Amennyiben a vizsgálatokat külső szervezet végzi, a műszaki ellenőr 
feladata a külső szervezettől megkapott értékelések ellenőrzése. A vizsgálati 
jegyzőkönyvek és az értékelések az átadási dokumentáció részét képezik. A projekt 
során elvégzendő vizsgálatok többsége valamelyik szabványelőírás szerinti vizsgálat. A 
szabványok általában megadják a mintavétel módját, a vizsgálandó paramétereket, a 
vizsgálóműszereket, a mért értékek vizsgálati eredményeinek ellenőrzési módját, a 
minősítés alapját. 

A kooperációkhoz kapcsolódóan (időben azt közvetlenül megelőzően) érdemes a műszaki 
ellenőrnek minden alkalommal bejárni az építési területet, és a teljes projekten 
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szemrevételezéses vizsgálatot végezni. Így lehetősége van arra, hogy a kooperáción a 
kivitelezőtől kérhessen megerősítő jellegű minőségi vizsgálatokat, illetve kérheti egy-egy, 
a minőségi tervben szereplő vizsgálat esetleges előrehozatalát az általa kérdésesnek ítélt 
szerkezet megvizsgálására. 

Szemrevételezéses vizsgálat keretében a műszaki ellenőr 

– ellenőrzi, hogy a szerkezet az előírt anyagból készült-e; 
– vizsgálja, hogy a szerkezet látható tulajdonságai (méret, alak, szín, állag, felületi 

érdesség, felületi folytonosság stb.) megfelelnek-e a követelményeknek (tervdo-
kumentációban előírtaknak); 

– vizsgálja, hogy az adott épületszerkezet megfelel-e az általános „szerkesztési 
szabályoknak” (pl. teherhordó és kitöltő téglafalak esetében); 

– ellenőrzi, hogy a szükséges segéd- és kiegészítő szerkezetek beépítették-e (pl. 
tégla válaszfal esetében a lágyvas huzal kétsoronként vagy a főfalhoz csatlako-
zásnál a köracél pálca); 

– vizsgálja, hogy vannak-e olyan látható sérülések a szerkezeten, amelyek befo-
lyásolhatják a továbbépítést; 

– vizsgálja a szerkezetek csomóponti kialakítását, hogy a csatlakozó épületszerke-
zetek megfelelnek-e az általános előírásoknak, illetve a követelményeknek. 

Különleges minőségi vizsgálatnak tekinthető az elkészült építmény próbaüzeme. A 
próbaüzem során a műszaki ellenőr felügyelete mellett üzemeltetik az elkészült épít-
ményt. A próbaüzem során az építmény tényleges viselkedését mérik és hasonlítják 
össze a tervdokumentációban, illetve a szerződés műszaki tartalmában felállított kö-
vetelményekkel. A próbaüzem az építmény használhatóságát minősíti, így az esetleges 
eltérések esetén mindenképpen szükséges az építtető és a kivitelező megegyezése az 
eltérések miatti következményekben. 

Végül néhány gondolat a műszaki ellenőr egyik fontos feladatáról, a teljesítésigazolásról, 
de annak csak a minőséggel kapcsolatos vetületéről. Kijelenthető, hogy a műszaki 
ellenőrnek azon túl, hogy az építési naplóba rögzíti a minőséggel kapcsolatos 
észrevételeit, utasításait, az egyetlen lehetősége azok betartatására a teljesítésigazolás. 
A kivitelező nem nyújthatja be addig a rész- vagy végszámláját az építtetőnek, ameddig 
a műszaki ellenőr nem írja alá a teljesítésigazolást. A teljesítésigazolásban (a 
részteljesítésekhez kapcsolódó teljesítésigazolásban is) meg kell jeleníteni a leigazolt 
szerkezeteknél felmerült és a felek által rögzített minőségi kifogások miatti értékcsök-
kenéseket. 

8.4.4. Minőség-ellenőrzési feladatok az átadás-átvételi eljáráskor 

A kivitelezői készre jelentés alapján a műszaki ellenőr feladata meghirdetni az átadás-
átvételi eljárás megkezdését. Az átadás-átvételi eljárás során a műszaki ellenőr feladata 
annak ellenőrzése, hogy a megvalósult beruházás a tervdokumentációban, a 
szerződésben, illetve a jogszabályokban és helyi rendeletekben meghatározottaknak 
megfelelően épült-e meg. Ismét visszautalnánk a minőség fogalmára, amely a köve-
telményeknek való megfelelőséget jelenti, azaz minden olyan megvalósult épületszer-
kezet, amely nem a(z előbbiekben) felsorolt dokumentumoknak megfelelően készült el, 
az nem megfelelő minőségű. 

A felek az átadás-átvételi eljárás kezdetekor jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 
rögzítik az átadás-átvételi eljárás során felfedett hibák és hiányosságok listáját a kija-
vításuk módjával, határidejével, illetve az esetleges minőség miatti értékcsökkenés 
értékével. A hiba- és hiánylista alapján a kivitelező kijavítja a kifogásolt szerkezeteket, 
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majd készre jelenti a munkáját. A műszaki ellenőr a javított, illetve pótolt munkafo-
lyamatokat ellenőrzi, és jegyzőkönyvben rögzíti a szerkezetek megfelelőségét, illetve az 
esetleges minőségi kifogásokat, a javasolt minőség miatti értékcsökkenés összegével. 
Amennyiben a felek elfogadják az elkészült építményt, valamint az esetlegesen javasolt 
értékcsökkenés mértékét, akkor azt írásban rögzítik, és ezzel zárják az átadás-átvételi 
folyamatot. 

Az átadás-átvétel folyamatához tartozik a kivitelező által összeállított átadási do-
kumentáció ellenőrzése. Az átadási dokumentációban ellenőrizni kell minden beépített 
anyag megfelelőségigazolásának meglétét (ismét nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, 
hogy az ÉME-engedélyt nem lehet megfelelőségigazolásként elfogadni). 

Ellenőrizni kell és ki kell értékelni a minőségbiztosítási terv alapján elvégzett, illetve az 
eredetileg nem ütemezett (de valamilyen minőségi kifogás, vita alapján megrendelt 
egyéb) minőségi vizsgálat eredményeit. 

Hiányos dokumentáció esetén a műszaki ellenőr felszólítja a kivitelezőt a hiányosságok 
pótlására. Amennyiben olyan minőségi kifogás merült fel, amelyben a felek nem értenek 
egyet, és közös vizsgálattal nem tudják eldönteni, hogy melyik félnek van igaza, úgy 
külső független szakértőt kell bevonni a minőségi vizsgálat elvégzésére. A vitás 
kérdésekben megbízott külső szakértő díját a „vesztes fél” rendezi. Műszaki ellenőr addig 
nem zárhatja le az átadás-átvételi eljárást, ameddig az átadási dokumentáció nem teljes 
körű, illetve az esetlegesen felmerült minőségi kifogásokról a felek nem tudtak 
megállapodni. 

Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően (a hiba- és hiánylistán szereplő 
tételeket a kivitelező javította, illetve pótolta, valamint az átadási dokumentációt 
hiánytalanul átadta a megfelelő példányszámban) a műszaki ellenőr teljesítésigazolást 
állít ki, amelyben az elvégzett munka dokumentálásán túl rögzíti a minőségi kifogások 
miatti értékcsökkenéseket. 

Minden, a nem megfelelő minőségben történt munkavégzés miatti értékcsökkentő 
tételnél pontosan fel kell sorolni az érintett munkanemeket és szerkezeteket, a nem 
megfelelő minőség rövid leírását, az érintett szerkezet (munkafolyamat) szerződéses 
értékét, a minőség miatti értékcsökkenés összegét és (az ezek alapján kiszámolt) a 
számlában szerepeltethető ellenértéket. 

A végelszámolás során csak a korábban dokumentált, illetve az átadás-átvételi folyamat 
lezárásakor megállapított minőségi kifogások miatt érvényesíthető értékcsökkenés. 

8.4.5. Minőség-ellenőrzés a garanciális és a garanciális bejárás időszakában 

A műszaki ellenőr feladata az átadás-átvételi eljárással nem szükségszerűen fejeződik 
be. Amennyiben az építtetőnek szüksége van rá (és persze megrendeli a műszaki 
ellenőrtől), akkor a műszaki ellenőrnek a garanciális időszak alatt is rendelkezésre kell 
állnia bármely felmerült garanciális probléma kezelésére. Ezek általában minőséggel 
kapcsolatos felvetések, panaszok. Az építtető a műszaki ellenőrnek jelzi a problémákat, 
aki megvizsgálja azokat és eldönti, hogy garanciálisnak tekinthető-e a felmerült 
probléma vagy sem. Amennyiben garanciális, akkor a kivitelező felé jelzi ezt és 
megállapodik a kivitelezővel a javítás módjáról, határidejéről, majd felügyeli a kivitelező 
munkáját a javítás alatt. A készre jelentett garanciális javítást a műszaki ellenőr veszi át, 
amennyiben szükséges, minőség-ellenőrzést kér a kivitelezőtől, majd jegyzőkönyvben 
rögzíti a javítás körülményeit. 
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Amennyiben az építtető igényli, a műszaki ellenőrnek a feladata a garanciális bejárás 
előkészítése, megszervezése. Mint az időközben felmerülő esetleges garanciális 
feladatoknál, a garanciális bejárás során felvett hibalistán is jellemzően a minőséggel 
összekapcsolható problémák szerepelnek. A garanciális bejárás folyamata alatt a műszaki 
ellenőrre háruló feladatok nagyon hasonlók az átadás-átvételi eljárás keretében 
végzendő feladatokkal. 

A felek a garanciális hibákról, illetve a garanciális bejáráskor észlelt hibákról jegy-
zőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a javítás módját, határidejét. A felvett ga-
ranciális hibalista alapján a kivitelező javítja a kifogásolt szerkezeteket, majd készre 
jelenti a munkáját. A műszaki ellenőr a javítási munkafolyamatokat ellenőrzi és jegy-
zőkönyvben rögzíti a szerkezetek megfelelőségét, illetve az esetleges minőségi kifogá-
sokat, a javasolt minőség miatti értékcsökkenés összegével. Amennyiben felek elfo-
gadják az elkészült építményt, illetve az esetlegesen javasolt értékcsökkenés mértékét, 
azt írásban rögzítik, és ezzel zárják a garanciális időszakot. 

8.5. Az építőipari szervezeteknél alkalmazott dokumentumok és 
feljegyzések fajtái 

Az építőipari szervezeteknél alkalmazott legfontosabb dokumentumok: 

A minőségirányítási rendszer belső dokumentációja, amelyet az ISO 9001 szabvány 
megkövetel: 

– minőségirányítási kézikönyv, ami a rendszer alapdokumentuma; 
– a szabvány által előírt dokumentált eljárások (dokumentumok kezelése, feljegy-

zések kezelése, nem megfelelő termékek kezelés, helyesbítő tevékenység, meg-
előző tevékenység és a belső audit); 

– a szervezet tevékenységeiből adódó folyamatok szabályozása (pl. előkészítés, 
termelés, ellenőrzés, gazdálkodás az erőforrásokkal, beszerzés stb.). azok a do-
kumentumok, amelyekre a szervezetnek – folyamatai eredményes tervezésének, 
működtetésének és szabályozásának biztosítása céljából – szüksége van; tech-
nológiai utasítás minden olyan esetben, amikor annak hiánya kedvezőtlen hatással 
van a minőségre, vagy technológiai utasítással csökkenthető a nem megfelelő 
munka vagy termék valószínűsége; 

– munkautasítások szükség szerint. 

Külső forrásból származó dokumentumok, amelyek a vevők és más érdekelt felek kö-
vetelményeit tartalmazzák: 

– szerződés, tervdokumentáció, beleértve a műszaki leírást és költségvetést; 
– hatósági engedélyek; 
– alkalmazandó jogszabályok, szabványok és a termékkövetelményeket előíró egyéb 

műszaki specifikációk. 

Az építési munkához kapcsolódó sajátos belső dokumentumok, összhangban a szerző-
déssel, kiviteli tervdokumentációval: 

– a kivitelezés tervezési dokumentumai: ütemterv, organizációs terv, időterv, 
helyszíni berendezési terv olyan részletességgel, ami a folyamatos munkavég-
zéshez, a részfolyamatok zavartalan kapcsolódásához és több munka párhuzamos 
szervezéséhez szükséges a minőségcéloknak megfelelően; 

– minőségterv az adott létesítményre vonatkozóan; 
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– ellenőrzési és mintavételi terv a minőségterv részeként vagy önállóan a teljes 
kivitelezési munkára vonatkozóan. 

Az építőipari szervezeteknél alkalmazott legfontosabb feljegyzések: 

Az ISO 9001 által megkövetelt feljegyzések, pl.: 

– belső auditjelentések, vezetőségi átvizsgálás határozatai; 
– ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek; 
– beszállítók értékelése és kiválasztása; 
– nem megfelelő termék kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek feljegyzései; 
– helyesbítő és megelőző tevékenységek feljegyzései. 

Az építési munkához kapcsolódó sajátos feljegyzések: 

– építési napló, amely a kivitelezési folyamatot követi nyomon és annak eredményét 
dokumentálja (a jogszabályban előírt részletességgel vezetve); 

– kooperációs jegyzőkönyvek, amelyek a kivitelezés folyamatának egy-egy közbülső 
állapotáról készülnek, feladatokat, követelményeket határoznak meg, és 
regisztrálják egy korábbi feladat vagy követelmény teljesítési állapotát; 

– hatósági egyeztetések jegyzőkönyvei; 
– az ellenőrzési terv végrehajtását és eredményét igazoló feljegyzések, amelyek 

bizonyítják a tervezett vagy más okból szükséges ellenőrzések elvégzését, azok 
eredményét, lehetővé teszik az ellenőrzés alapján elrendelt intézkedések nyomon 
követését, és lehetőséget adnak a hibák elemzésére annak érdekében, hogy azok 
későbbi megismétlődését el lehessen kerülni; 

– megfelelőségi nyilatkozatok, amelyek a követelmények teljesítését igazolják a 
nyilatkozattevő által; 

– átadás-átvételi jegyzőkönyvek, amelyek egy kész munka vagy munkarész állapotát 
és esetleges további feladatokat, feltételeket, kötelezettségeket határoznak meg. 

Ezek a feljegyzések egy adott projekt folyamatában és azt követően, ha szükséges, 
bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a vállalt kötelezettségek, ill. követelmények milyen 
módon vagy mértékben teljesültek. Emellett a feljegyzések olyan adatokkal szolgálnak a 
folyamatokról és azok eredményéről, amelyeket feldolgozva később fejlesztésekre, 
tökéletesítésekre irányuló döntéseknél használhatnak. 

Technológiai utasítások 

A technológiai utasításokat a kivitelező szervezet az általa végzett munkákra dolgozza ki, 
pl. cölöpalapozásra, betonszerkezetek készítésére, gépi vakolásra, szigetelési munkákra 
stb. Technológiai utasítás szükséges a legtöbb építési termék felhasználásához. 

A termék szállítója vagy gyártója által készített technológiai leírásokat a kivitelezőnek a 
saját adottságaihoz kell igazítania. Ez különösen az erőforrások szempontjából fontos 
annak érdekében, hogy a kivitelezéskor a megfelelő eszközök amilyen mértékben 
szükséges, rendelkezésre álljanak, beleértve a vizsgálóeszközöket is. Ugyanilyen fontos a 
dolgozók szaktudása, adott esetben előzetes felkészítése a munkára. Helyes gyakorlat, 
hogy a technológiai utasítást minden feladathoz külön specifikációval egészítik ki, ami 
csak az adott munkára vonatkozik és kapcsolódik a kiviteli tervhez. 

A technológiai utasításnak tartalmaznia kell: 

– a technológiai utasítás tárgyát és alkalmazási területét, vagyis hogy milyen mun-
kavégzésre vonatkozik a technológiai utasítás, 
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– a munkaterület átvételi feltételeit, a fogadószerkezetre (alapszerkezetre) vonatkozó 
követelményeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkát a tervezett módon 
és minőségben el lehessen végezni, 

– a felhasználásra kerülő építési termékeket, azok mennyiségét, esetleges előké-
szítését, 

– a kivitelezéshez szükséges gépeket és eszközöket, segédszerkezeteket a megkö-
vetelt műszaki paramétereik megadásával, 

– a munkavégző személyek számát, képzettségét, 
– a munkavégzés környezeti feltételeit, pl. időjárási feltételeket, 
– a technológiai folyamat leírását, a munkafolyamat lépéseit, az egymást követő 

műveleteket a szükséges részletezettséggel, 
– az elvégzett munkarészek és a kész munka műszaki követelményeit az elfogad-

hatósági határértékkel, amely egyben az ellenőrzési követelményérték, 
– a folyamatot kísérő ellenőrzések és végellenőrzés helyét, idejét, módszerét, fele-

lősét és az ehhez szükséges mérőeszközöket, 
– a szükséges intézkedéseket arra az esetre, ha az ellenőrzési eredmény nem 

megfelelő (a nem megfelelő termék kezelésének szabályozása), 
– további környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb előírásokat, ha szükségesek. 

A technológiai folyamatleírás és az ellenőrzési előírások részletezése a munka nehézségi 
fokával és a szervezet felkészültségével arányos mélységű legyen, tehát csak olyan 
mértékben szabályozza a tevékenységeket, amilyen szükséges a megfelelő eredmény 
eléréséhez, a hibás teljesítés kockázatának ésszerű csökkentéséhez. 

Minőségterv 

A projektszervezet számára ritkán készül minőségirányítási kézikönyv, a projekt fo-
lyamatainak megtervezése és a folyamatok közötti kapcsolatok meghatározása azonban 
a kivitelezés alapfeltétele. A projekt számára készülő speciális minőségügyi dokumentum 
a minőségterv vagy minőségirányítási terv, amely a műszaki kiviteli tervekkel és a 
projekt időbeni organizációs terveivel összhangban, azokra alapozva és azokra 
hivatkozva készül, és az a célja, hogy a minőség szempontjából szabályozza a kivitelezés 
folyamatát. 

A projekt-minőségterv az adott létesítményre vonatkozó dokumentum, amely meg-
határozza a folyamat inputjait, az erőforrásokat, a tevékenységek sorrendjét annak 
érdekében, hogy a folyamat eredménye a megrendelői igényeknek és más érdekelt 
feleknek a megelégedését kiváltó létesítmény legyen. 

A minőségterv részei: 

– az elérendő minőségcélok, amelyeket a vállalkozói szerződés, az annak mellékletét 
képező tervdokumentáció, továbbá a megrendelő más módon kifejezett és a 
szervezet által elfogadott követelményei alapján határoztak meg, 

– a projektszervezet felépítése, a felelősségek és hatáskörök felosztása a résztve-vők 
és közreműködők között a projekt különböző fázisaiban, 

– az alkalmazandó technológia és az egyedi eljárások ismertetése, hivatkozással a 
vonatkozó technológiai utasításra vagy munkautasításokra és szabványokra, 

– a kivitelezési folyamat térbeli és időbeli ütemezése, hivatkozva a kivitelezési 
ütemtervre, 

– a megfelelőség megállapítására szolgáló vizsgálati és ellenőrzési programok, kö-
vetve a kivitelezési folyamatot, 

– a szükséges erőforrások és azok rendelkezésre állásának ütemezése, 
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– jelentéstételi és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség az építtető képviselője és 
más együttműködő partnerek között a kooperációt igénylő események vagy nem 
várt problémák megoldására, 

– a minőségterv változtatásának és módosításának módszere a projekt előrehaladása 
során, 

– a minőségtervben hivatkozott más dokumentumok jegyzéke. 

Az építési folyamat irányításához nélkülözhetetlenek az ütemtervek. Az időbeni orga-
nizációs tervezés során a kivitelezési folyamat egésze és a részfolyamatok egymáshoz 
való viszonya meghatározandó. A sávos ütemterv a folyamatok időbeli viszonyát, a 
ciklogram a folyamatok térbeli és időbeli helyzetét mutatja, a hálós ütemterv az egyes 
folyamatok egymáshoz való kapcsolatait is ábrázolni tudja, vagyis azt, hogy az időbeli 
kapcsolódások technológiai szükségszerűségből, szervezési megfontolásból adódnak, 
vagy véletlen egybeesésről van szó. A jelentősebb építési munkáknál a hálós ütemterv 
alkalmas a projekt minőségirányítására, mivel ebben meg vannak határozva a határidők 
szempontjából alapvető fontosságú folyamatok, a kritikus utak, és azok, amelyek a 
teljesítés határideje szempontjából kevésbé fontosak. 

A minőségterv része az ellenőrzési terv, amit akkor is célszerű elkészíteni, ha nem készül 
minőségterv. Az ellenőrzési terv a kivitelezési ütemtervvel van szoros kapcsolatban, csak 
arra alapozva készíthető el. 

A minőségterv általában könnyen áttekinthető táblázatokat, listákat tartalmaz, amely az 
alkalmazandó más dokumentumokra hivatkozik. Lényegében a projekt sikere érdekében 
összefoglalja mindazokat a tényezőket, amelyek segítenek, hogy a határidők, költségek 
és a minőség egyensúlya a teljes kivitelezési folyamat alatt fennmaradjon. 

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzési terv műszaki tervdokumentáció, a kiviteli ütemterv és a vonatkozó 
technológiai utasítás alapján készíthető el. Formailag ajánlott a listás, táblázatos és/vagy 
a kiviteli ütemtervhez kapcsolt megjelenítés. Az ellenőrzési terv tartalma: 

– az ellenőrzésre kerülő objektum adatai, 
– az ellenőrzést végző személy vagy szervezet megnevezése, 
– az ellenőrzésre kerülő tevékenységek és munkák felsorolása, 
– az ellenőrzési követelmény, amelyet a tervdokumentáció, szabvány és/vagy a 

technológiai utasítás ad meg, 
– az ellenőrzés tervezett időpontja a kiviteli ütemtervvel összhangban, 
– az ellenőrzés tényleges időpontja, 
– az alkalmazott vizsgálati módszer vagy arra utaló jelölés, 
– az ellenőrzést végző személy azonosítása és szignója, 
– az ellenőrzés eredménye vagy arra utaló jelölés, 
– hivatkozás további kapcsolódó feljegyzésekre, pl. részletesebb észrevételekre, 

elrendelt további intézkedésekre stb. 
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