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1 A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁSJOGI KÖRNYEZETÉNEK 
JELLEMZŐI 

1.1 Az állam szerepe a piacgazdaságban 

1.1.1 A piacgazdaság általános jellemzői 

Gazdaság: egyrészt az anyagi és emberi erőforrásokat, azaz a fizikai és szellemi 
javakat, másrészt a szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, ill. mindezek 
szerteágazó, bonyolult kölcsönhatásban lévő rendszerét jelenti. Szoros összefüggés van 
a dolgok között, a tevékenységek között, a dolgok és az emberek között. A gazdaság – 
minden jelző nélkül – állapot és folyamat, statikus és dinamikus egyszerre. 

Ha a gazdaságot egy ország földrajzi, nemzeti határain belüli egységként értelmezzük, 
akkor nemzetgazdaság a neve. 

Piacgazdaság: az árutermelésben és a szolgáltatásban a termelés és a szükségletek 
kapcsolata a piaci kereslet és kínálat viszonyaként jelenik meg (vevők, eladók). A piac az 
eladók és a vevők közötti kapcsolatok és az ezekre ható tényezők összessége, az 
árutermelési viszonyok gazdasági, szervezeti formája, a tömeges és rendszeres árucsere 
területe, az eladások és vételek összessége. Eszerint a piac az árutermelés résztvevői 
külön érdekeinek az ütközőpontja. 

A piacgazdaságban a gazdálkodásban betöltött szerepük szerint három főbb csoportot 
különböztetünk meg: 

 háztartások, 
 vállalatok (vállalkozások), 
 állam. 

 
1.1.2 Az állam szerepe 

A modern társadalmakban az államnak nélkülözhetetlen szerepe van a gazdaságban. 
Szerepéről, mértékéről, tartalmáról napjainkban is állandó intenzitású és változó 
szemléletű viták folynak. Az állam szerepe természetesen nem szinonim a kormány 
szerepével. Mindkét kifejezés a legmagasabb közösségi szintre utal. A kifejezetten állami 
intézmények első látásra sokkal kevésbé függvényei a politika mindennapjainak, mint a 
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kormányzati intézmények. A legfontosabbnak tartott gazdaságpolitikai célok közé tartozik 
a foglalkoztatottság magas szintű biztosítása, az infláció szigorú keretek között tartása, a 
gazdasági növekedés erősítése és az ország fizetési mérlegének kiegyensúlyozása. Ennek 
a legfontosabb eszköze a fiskális politika, ill. a monetáris politika. 

A fiskális politika a gazdaságpolitikának azon eszköze, amely a gazdaság szereplőinek 
magatartására, gazdasági aktivitására a kormányzati kiadások és az adózás irányításán 
keresztül kíván hatni a kormányzati célok elérése érdekében. 

A monetáris politika a gazdaságpolitikának azon eszköze, amely a gazdaság szerep-
lőinek magatartására, gazdasági aktivitására a pénzkínálat és a kamatláb szabályozásán 
keresztül kíván hatni a kormányzati célok elérése érdekében. 

A gazdaságpolitika kormányzati szintű kategória, s mint ilyen, az állam nézeteit, elha-
tározásait, rendszeres döntéseit, cselekedeteit jelenti, amelyeket az állam társadalmi-
politikai céljainak megvalósítása érdekében a gazdaság befolyásolására alkalmaz. A 
gazdaságpolitika a gazdaság és a politika egyfajta szimbiózisát képviseli. 

 
1.1.3 A gazdaságpolitika fogalma 

Az uralkodó kormányzat, társadalmi, gazdasági berendezkedése gazdasági célja, 
módszerei, eszközei és intézkedéseinek az összessége, amelyeket koncepciójában, 
programjában irányoz elő és valósít meg. 

A gazdaságpolitika mindig az általános politika része, hatást gyakorol a társadalmi életre, 
mindenekelőtt a társadalom gazdasági fejlődésére, a gazdasági törvények érvényesülési 
módjára. 

A gazdaságpolitikai koncepció a gazdaság legfontosabb tényezőire terjed ki: 

 a gazdasági növekedés, 
 a gazdasági egyensúly, 
 az életszínvonal, az élet minősége, 
 a gazdaság szerkezete, 
 a környezet tudatos felhasználása. 

A gazdaságpolitika különböző alkotóelemei a fejlesztési, beruházási politika, az emberi 
erőforrás-gazdálkodási politika, egészségügyi politika, kereskedelempolitika, külgazda-
sági politika, adópolitika, agrárpolitika stb. 

A gazdaságpolitika főbb funkciói 
 A jogi és társadalmi keretek biztosítása. Intézményi és jogi háttér fenntartása 

nélkül a gazdaság és a társadalom normális működése nem biztosítható. Alapvető 
gazdaságpolitikai funkció tehát az, hogy a szereplők ismerjék és betartsák azokat a 
többségükben parlamenti hatáskörbe tartozó szabályokat, amelyek működésük 
kereteit jelentik. 

 A verseny fenntartása. A modern piacgazdaság kulcseleme a verseny. A verseny 
szabályozása, fenntartása fontos gazdaságpolitikai feladat. 

 A jövedelmek újraelosztása. E funkció kulcskérdései a hatékonyság és a méltányos-
ság. A tisztán piaci jövedelemelosztás társadalmilag elfogadhatatlan. Az 
újraelosztás jelenti a korrekciót, melynek főbb eszköze a költségvetés. 

 Az erőforrások átcsoportosítása (allokáció). A piaci erőforrás-allokáció nem lehet 
optimális, ezért az allokáció, a gazdaságpolitikai kiigazítás szintén fontos funkció. 
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 Stabilizáció. E funkció kettős időtávban is értelmezhető. Rövid távon a konjunktúra 
szabályozása jelenti a stabilizációt, ennek fő eszközei a monetáris és a 
költségvetési politika. Hosszabb távon a gazdasági növekedés és a fejlődés 
kérdéseinek van központi szerepe. Általában súlyos gazdasági problémák 
jelentkezésekor stabilizációs gazdaságpolitikára van szükség. 

Pénzügypolitika: a gazdaságpolitika és a pénzügypolitika között az egész és a rész vi-
szonya áll fenn. A pénzügypolitika a gazdaságpolitika céljaiból származtatható döntési, 
intézkedési és cselekvési rendszer, amely a kormányzati szándékoknak megfelelően 
motiválja, ill. meghatározza a pénzkapcsolatokat és a pénzmozgásokat. A pénzügypolitika 
részeként definiálhatók egymástól nem függetlenül a költségvetési, adó-, pénz-, hitel-, 
deviza-, kamat- és árfolyam-politika. A pénzügypolitika fő megjelenési formája a modern 
gazdaságban a fiskális politika és a monetáris politika. A pénzügypolitikában általában 
keverednek a monetáris és a fiskális politika elemei. Egy adott ország gazdaságpolitikája 
és így pénzügypolitikája sem lehet független a határokon belüli sajátosságoktól és 
paraméterektől, a nemzetközi erőviszonyoktól. A tapasztalatok szerint nem mindegy, 
hogy milyen ideológiájú kormányzat állítja össze és valósítja meg cselekvési programját. 
 

1.1 táblázat: Gazdaságpolitikai célok súlyozása ideológiai szempontból 
Célok/Ideológiák Szocialista Konzervatív Liberális 
Növekedés domináns jelentős jelentős 
A döntések tele-
pítésének szintje 

individuális másodrendű jelentős domináns 
kollektív domináns elutasított elutasított 

Teljes foglalkoztatás domináns jelentős másodrendű 
Az árszínvonal stabilitása másodrangú domináns domináns 
A fizetési mérleg egyensúlya másodrangú jelentős jelentős 
Elosztási 
szempontok 

az esélyek 
legyenek 
egyelőek 

domináns másodlagos domináns 

egyenlősdi domináns másodlagos elutasított 

Látható, hogy az ideológiai alapok különbözősége más-más kormányzati stílust hoz létre. 

A 20. század harmincas-negyvenes éveiben kialakult német közgazdasági iskola alapján 
ismerjük a szociális piacgazdaság elméleti alapjait. Eszerint az erőforrás-allokáció 
leghatékonyabb módja a piaci koordináció. Az állam szerepét a piac intézményi 
keretfeltételeinek megteremtésére és stabilitásuk biztosítására, valamint a piaci 
mechanizmusok működése során fellépő negatív hatások semlegesítésére kell korlátozni. 

A szociális piacgazdaság legfontosabb elvei a következők. 
 

Alkotmányos elvek: 
 A verseny erősítésének elve. 
 Stabil árak és a pénz értékállandóságának elve. 
 Nyitott, nyilvános piacok elve. 
 A magántulajdon preferálásának elve. 
 A szerződéses szabadság elve. 
 A gazdaságpolitika stabilitásának és kontinuitásának elve. 
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A szabályozás elvei: 
 A monopóliumok elleni küzdelem elve. 
 A piacon kialakult jövedelemarányok korrekciójának elve. 
 Az elfogadhatatlan kínálati magatartás korrekciójának elve.  

 
Az állami magatartás elvei: 

  Az érdekcsoportok és lobbik befolyásának korlátozása. 
  A rendszerszabályozás prioritása a részérdekek miatt foganatosított beavatko-

zások felett. 
 

1.2 táblázat: Gazdaságpolitikai irányzatok 
Ismérv/típus Jóléti állam Neoliberalizmus Szociális 

piacgazdaság 

A versenyről 
 

szükséges rossznak 
tartják 

abszolutizálja 
 

igenli 

A gazdaságpoli-
tikai célokról 

teljes 
foglalkoztatottság 
költségvetési 
eszközökkel 

a piac szerepének 
maximalizálása 

a pénz értékállandósá-
gának biztosítása 

A szociális hálóról univerzális, minden-
kire kiterjedő 

csak rászorultsági 
alapon 

szelektív, a rászorult is 
tegyen jobb helyze-
téért 

Az állam szere-
péről 

a különböző 
egyenlőtlenségek 
érdekében 
redisztribúció és 
allokáció 

maradjon kívül a 
makrogazdasági fo-
lyamatokon, mini-
mális közreműködés 

krízis esetén átmeneti-
leg redisztribúció és 
allokáció 

 
Mindhárom gazdaságpolitikai irányzat a növekedést és az életszínvonal fokozását tekinti 
célnak, de más-más prioritásokkal. 
Az állam funkciói 

Mindezek alapján a modern államnak a pénzügyi folyamatokat szervező és irányító 
funkciói a következőkben foglalhatók össze: 

Önfenntartó funkció, amely a közfeladatok meghatározására, az intézményrendszerre, 
valamint fenntartására és fejlesztésére irányul. 

Érdekegyeztető magatartás, amely mindazon szabályok létrehozását jelenti, amelyek 
lehetővé teszik a gazdaság különböző szintjein az érdekek ütköztetésének és a közös 
megegyezésnek a formáit, fórumait. 

Allokációs funkció a gazdaság hatékonyabb működésének elősegítésére, a központi és 
helyi közfeladatok megosztására irányul. 

Stabilizációs funkció, amely a pénzügypolitika útján az infláció befolyásolására irányul. 

Más megközelítés szerint az állam funkcióit a következők szerint is vizsgálhatjuk. 
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Közhatalmi funkciók: 

 államigazgatás, 
 jog- és rendbiztonság, 
 honvédelem, 
 nemzetközi kötelezettségek. 

A lakosság ellátására vonatkozó funkciók: 

 egészségügyi, 
 oktatási, 
 kulturális stb. 

A gazdasági funkciók: 

 infrastruktúrafejlesztése, 
 környezetvédelem, 
 foglalkoztatási funkció stb. 

 
1.1.4 Az államháztartás rendje 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a modern gazdaságokban is jelentős az állam 
szerepvállalása. A modern állam feladatai: 

 megszabja a gazdaság működésének jogi kereteit, jogbiztonságot ad, 
 erőforrásokat szerez meg és oszt el újra a közösségi fogyasztás érdekében, 
 korrigálja a piacból származó jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat, 
 elősegíti a gazdasági növekedést, a megfelelő szintű foglalkoztatás biztosítását, 
 tulajdonosként is jelen van a gazdaságban. 

E feladatok finanszírozásához az államnak bevételekre van szüksége. Azt a tevékeny-
séget, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami költségvetésbe, 
majd felhasználja kiadásai teljesítésére (a társadalmi szükségletek kielégítésére), 
államháztartási gazdálkodásnak nevezzük. 

Az államháztartás alrendszerei 

Az államháztartás egyrészt gazdasági tevékenység, másrészt gazdálkodási rendszer. Az 
államháztartás négy alrendszert foglal magában: 
  

Központi 
költségvetés 

Helyi 
önkormányzatok 

Társadalom-
biztosítás 

Elkülönített 
alapok 

            V  
Egészségbiztosítási 
alap 

Nyugdíj-biztosítási 
alap 

 

1.1. ábra: Az államháztartás alrendszerei 
 
Az egyes alrendszerek feladatai elkülönülnek egymástól, ezért önállóan működnek. Az 
egyes alrendszerek jóváhagyott költségvetése, pénzügyi terve tartalmazza a feladatok 
ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat. Az alrendszerek pénzügyi terveinek 
összege az államháztartás pénzügyi mérlegét adja. 
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Eszerint az állami költségvetés egy olyan pénzügyi terv, amelyben az állam egy időszakra 
megtervezi a feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat. Formailag az 
állami költségvetés az állam várható bevételeinek és kiadásainak egy időtartamra szóló, 
mérlegszerű szembeállítása. 
 
1.1.5 A helyi önkormányzatok szerepe a gazdaságban 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény megalkotásával az Országgyűlés 
elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogát. A helyi önkormányzás 
lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége, közvetlenül, illetve a választott 
helyi önkormányzata útján önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit. 
A törvény megteremtette az önkormányzatok gazdasági alapjait az önkormányzati 
tulajdon létrehozásával, és a tanácsi kezelésben volt vagyon önkormányzati tulajdonba 
adásával. 

A törvény az általános rendelkezések között három, kiemelkedően fontos önkormányzati 
jogot emel ki: az önállósághoz való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás jogát, 
valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát. A helyi önállósághoz való 
jog jelenti azt, hogy a helyi önkormányzat önállóan szabályozhatja, ill. egyedileg 
igazgathatja a helyi érdekű közügyeket. Ez egyben a helyi szabadságot, az autonómiát 
adja. Az önállósághoz való jog ugyanakkor nem jelenti az államtól való függetlenséget, a 
helyi önkormányzatok a jogállam részei. A törvényeket be kell tartaniuk, döntéseik nem 
lehetnek jogszabállyal ellentétesek. 

A helyi önkormányzás tevékenységet jelent. Ennek a tevékenységnek a fő tartalma a 
helyi érdekű közügyek önálló és demokratikus intézése. A helyi önkormányzatok 
alapjogai egyenlők, feladataik több okból különbözők, eltérők. 

A helyi önkormányzatok egyik típusát alkotják a települési önkormányzatok, idetartoznak 
a községek, a városok, a főváros és kerületei. A helyi önkormányzatok másik típusa a 
megyei önkormányzat. A települési és a megyei önkormányzatok között nincs 
hierarchikus, alá-, fölérendeltségi függőségi viszony. 

Az önkormányzati célok megvalósítását szolgálja az önkormányzatok vagyona. Az 
önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat a helyi képviselő 
testület gyakorolja. Az önkormányzati vagyon két fő csoportja: a törzsvagyon és az 
egyéb vagyon. A törzsvagyonba a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyak tartoznak. A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy az 
önkormányzatok tulajdonuk törzsvagyoni részét feléljék. Az egyéb vagyonnal az 
önkormányzat szabadon vállalkozhat. 

A helyi önkormányzatok az államháztartás egyik legnagyobb beruházói. Az önkormányzat 
a törvényben meghatározott feladatainak ellátását 

 saját bevételeiből (adók, illetékek, bírságok, egyéb bevételek), 
 átengedett központi adókból, 
 más gazdálkodó szervezettől átvett bevételekből, 
 a központi költségvetés normatív hozzájárulásából (a települések 

lakosságszámával, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján), 
valamint 

 az Országgyűlés által társadalmilag kiemelt fejlesztési célokra céltámogatásból, 
címzett támogatásból és egyéb támogatásokból teljesíti. 
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Az önkormányzati önállóság kifejezésre jut a szervezet alakításában és működésében. A 
helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakíthatja szervezetét és működési 
rendjét, alapítványt hozhat létre, és közérdekű kötelezettségvállalást tehet. Hitelt vehet 
fel, és kötvényt bocsáthat ki, ennek fedezetéül azonban az önkormányzati törzsvagyon és 
a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint 
az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel. 

A települési önkormányzatok kétféle módon vállalhatnak feladatot: 

 vállalkozhatnak új feladatok ellátására, amelyek ezt megelőzően nem tartoztak 
egyetlen szerv feladatai közé sem, ill. 

 meghatározott körben és szabályok szerint átvehetnek feladatokat más helyi 
önkormányzatoktól. Ennek változatai: 

 kisebb lakosságszámú település önkormányzata átvállalhatja a nagyobb 
lakosságszámú önkormányzat részére kötelezően előírt közszolgáltatási feladat 
ellátását, vagy 

 lehetőség van a települési és a megyei önkormányzatok közötti feladatátcsopor-
tosításra is. 

 
1.1.6 A nonprofit szervezetek 

Sajátos nemzetgazdasági alanyi kör. A nonprofit vállalkozások gazdálkodása nem azt 
jelenti, hogy tevékenységük során nem képződhet profit, hanem azt, hogy a profit nem 
kerül felosztásra. Ez a „maradvány” a fejlesztések forrása. A végzett munkáért gyakran 
nem fizetnek munkabért. Általában sajátos adózási és gazdálkodási szabályok 
érvényesek rájuk. A nonprofit szervezetek főbb jellemzői: 

 intézményi formáció, 
 a kormányzattól, államtól függetlenül működnek, 
 profitszétosztás tilalma, 
 önkormányzati működés, 
 önkéntesség, 
 öntevékenység, 
 nem profitcélok vezérlik, 
 formális szervezetek. 

Formái: 
 civil szervezetek, alapítványok, 
 politikai pártok, egyházak, 
 kulturális és sportszervezetek, intézmények, projektek, 
 karitatív szervezetek, 
 közigazgatási szervezetek, egyes közüzemek. 

Tevékenysége: 
 a közjó szolgálata politikai indíttatás nélkül, 
 döntően szolgáltatnak, 
 sokféle céllal működnek: környezetvédelem, oktatás, kultúra, egészségvédelem, 

gyógyítás, megelőzés, sport, szociális segítségnyújtás stb. 
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2 A BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ ISMERETEK 

2.1 A befektetések fogalma 

A modern piacgazdaság fontos szereplője a vállalkozás. Minden piacon szereplő 
vállalkozás működésének egyszerűsített folyamata a következő: megalapítás, működés, 
fejlődés (esetleg megszűnés, ennek vizsgálata nem feladatunk). 

A fejlődés leginkább kívánatos formája az, amikor a vállalkozás időről időre növeli 
befektetései arányát. A befektetés az a gazdasági tevékenység, amikor a befektető pénzt 
fordít valamilyen anyagi eszköz megszerzésére (megvásárlására). A befektetés lényege, 
hogy a befektető ideiglenesen lemond pénzéről (használatának jogáról) annak 
érdekében, hogy többlet pénzt szerezzen vele, vagyis befektetése megtérüljön és 
nyereséget hozzon. Jellemző befektetés a beruházás. Minden beruházás egyfajta 
befektetés, azonban nem minden befektetés beruházás. A befektetés további formái a 
nem anyagi eszköz létesítése (pl. vagyoni értékű jogok vásárlása), az értékpapír-vásárlás, 
a bankbetét-elhelyezés stb. 

A beruházásokat jelentő befektetések esetében az alapvető cél olyan reáleszközöket 
létrehozni, vásárolni, amelyek bekerülési költségeiknél többet érnek. Bármely eszköz 
értékét azok a remélt jövőbeni hasznok (jövedelmek) határozzák meg, amelyeket a 
tulajdonosa élvez az eszköz birtoklása, használata során. A tárgyi eszközök (gépek, 
berendezések stb.) értékét azok a jövőbeni várható pénzáramlások alapján lehet 
valószínűsíteni, amelyeket az eszköz hasznos élettartama alatt „termel” a vállalkozás 
számára. A befektetett pénzügyi eszközök (pl. részvény, kötvény) értéke pedig azokon a 
várható hozamokon (kamat, osztalék, tőketörlesztés) alapul, amelyeket tulajdonlásuk 
alatt biztosítanak. 
 
2.2 A beruházások fogalma, vizsgálata, a beruházási folyamat szereplői 

A beruházás közgazdasági értelemben állóalapok bővítését, pótlását jelenti. A beruházás 
alapvetően nem választható el az építész- és építőmérnöki szakmai tevékenységtől, 
aminek lényege valamely építmény létesítése, átalakítása vagy felújítása. Ebből a 
szempontból a beruházás úgy is felfogható, mint pénzeszköz-befektetés, amelynek célja 
új építmény létrehozása vagy meglévő építmény átalakítása, értéknövelő fejlesztése. 
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Szabatosan megfogalmazva, összhangban a törvényi meghatározással, a beruházás új 
tárgyi eszközök előállítása vagy meglévők bővítése, pótlása. Eszerint a beruházás tárgyi 
eszközök beszerzése, előállítása, a meglévő eszközök bővítése, rendeltetésének 
megváltoztatása, átalakítása, valamint az üzembe helyezésig, a raktárba történő 
beszállításig felmerült mindazon tevékenység, amely az adott eszközhöz 
hozzákapcsolható. Egy beruházási folyamatban sokféle szakmai tevékenység ötvöződik, 
pl. tervezőmérnöki, kivitelezői, közgazdasági stb. 

A piacgazdaságban a beruházás az a vállalkozás, amely kockázattal jár, és amelynek 
eredménye lehet új termék, esetleg újfajta szolgáltatás, ill. új piac teremtése. A 
beruházás mint vállalkozás új haszon, profit reményében történő ráfordítás, amelynek 
sikere függ a beruházás szakmai megalapozottságától. A jól működő piacgazdaságban a 
beruházás kezdeményezésének és megítélésének alapvető indítéka a jövedelmezőség, de 
természetesen nagy számban léteznek nem profitorientált beruházások is. Ezek szakmai 
előkészítése, megalapozása ugyanúgy fontos, mint a profitorientált fejlesztéseké. Sőt, a 
közpénzből fedezett beruházásoknál szigorúbbak a műszaki és pénzügyi előkészítés, a 
finanszírozás és a számvitel szabályai. Ez utóbbi beruházások infrastrukturális 
fejlesztések esetében pl. a beruházások közvetlen megtérülését hagyományos 
módszerekkel nem lehet számszerűsíteni, a vasutak korszerűsítésének hatása közvetett 
módon nemzetgazdaságilag értelmezhető. Nyilvánvaló, hogy a beruházás tágabb 
értelmezésében igen összetett folyamat, az építőipari folyamatok (beleértve a gépészeti 
és elektromos szerelési munkákat is) mellett a teljes beruházás számos egyéb feladat 
elvégzését jelenti. 
 
2.2.1 A beruházások csoportosítása 

A beruházások sokféle szempont szerint csoportosíthatók, az elvégzett fejlesztések pedig 
kategóriákba sorolhatók. 

A beruházás lehet: 
 állománynövelő, ha a nyilvántartott eszközök leltári nyilvántartási egységének 

számát növeli, 
 állománybővítő, ha a nyilvántartott eszköz nagyságát (hosszát, terjedelmét, 

funkcióját, tartozékait, teljesítőképességét) növeli, de új leltározási egységet nem 
hoz létre, 

 eszközpótló beruházás, ami selejtezett tárgyi eszköz pótlására szolgál, tehát sem az 
eszközállomány leltározási egységnek számát, sem azok nagyságát nem növeli, 

 rekonstrukció, a meglévő tárgyi eszközökön egyidejűleg végzett beruházási és 
felújítási tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti 
állapotát megközelítő és teljes helyreállításán túl a beruházással a tárgyi eszköz 
kapacitása, funkciója, az eszközzel elvégezhető feladatok köre bővül. 

A beruházásokat osztályozhatjuk a beruházó személye alapján: 

 állami beruházások, ezen belül 

o kormányzati beruházás, amely egészében vagy részben költségvetési 
forrásból megvalósuló fejlesztés, alapokmány-tervezetét a költségvetési 
fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jóváhagyásra előterjeszti vagy 
engedélyezi a rendelkezésre álló előirányzatból, 

o kiemelt jelentőségű kormányzati beruházás, amelynek megvalósítását az 
országgyűlés engedélyezi a miniszter által kidolgozott beruházási javaslat 
alapján, 
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o beruházási célprogramban összefoglalt kormányzati beruházások, amelyek 
megvalósítandó célját (nevesítve) az országgyűlés az éves költségvetési 
törvényben hagyja jóvá, a konkrét anyagi-műszaki tartalmat az illetékes 
miniszter határozza meg; 

 intézményi beruházás, melynek megvalósítandó célját a költségvetési felügyeletet 
ellátó intézmény vezetője határozza meg; 

 nem állami forrásból megvalósult beruházás, ez a jogi személyek, vállalkozások és 
a természetes személyek forrásaiból megvalósuló beruházásokat jelenti, pl. egy 
család lakásépítése, egy külföldi vagy hazai vállalati tőkéből megvalósuló 
beruházás. 

A beruházások célja szerint azt vizsgáljuk, hogy a létrehozandó beruházás milyen funkciót 
szolgál. Ebből a szempontból a beruházás termelő vagy nem termelő jellegű lehet. 

A beruházások funkcionális besorolása szerint azt vizsgáljuk, hogy a beruházás melyik 
nemzetgazdasági ágat szolgálja, pl. lehet: 

 ipari, 
 közlekedési, 
 egészségügyi, szociális, 
 kulturális, oktatási, 
 mezőgazdasági, 
 vendéglátási, szórakoztatási, 
 kereskedelmi stb. 

Funkcionális szempontból a beruházások lehetnek új létesítmények, átalakítások, 
fejlesztések vagy más célú beruházások. 

A beruházások csoportosítása a rendeltetés és cél szerint: 

 Nemzetgazdasági beruházás: az a beruházás, amely a nemzetgazdaság 
tárgyieszköz állományát bővíti, ill. a nemzetgazdaság tárgyieszköz-állományát 
pótolja. 

 Üzemgazdasági beruházás: az a beruházás, amelynél a beruházó (üzemeltető) 
tárgyieszköz-állományának olyan bővülése, ill. pótlása következik be, amely a 
nemzetgazdaság tárgyieszköz-állományát nem növeli. 

 Építési beruházás: minden olyan tevékenység, amelynek célja új építmények 
létrehozása, építmények terjedelmének (hasznos alapterületének vagy légterének) 
növelése, építmények kiegészítése korábban meg nem levő épületgépészeti 
berendezésekkel, építmények részleges vagy teljes újraépítése, a teljes építmény 
rendeltetésének megváltoztatása, az építmény korszerűsítése és átalakítása, 
amelynek során az építmény feladatának ellátására alkalmasabbá válik, funkciója 
bővül. Az építmény valamely beruházás érdekében való lebontása teljesen vagy az 
alapokig, a gépek alapozása. 

Az építmény: 
Mindazon végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított létesítmény, amely 
általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes 
állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre, a 
talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el úgy, hogy 
ezáltal az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatra alkalmatlanná válik. Az 
építményhez tartoznak azok a víz-, villany-, gáz- és csatornázási vezetékek, fűtési, 
szellőző-, légüdítő berendezések és felvonók, amelyek az építmény szerkezetébe építve a 
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használhatóságát és ellátását biztosítják. Az ilyen vezetékek és szerelvények akkor is az 
építményhez tartoznak, ha azok az építmény használhatóságának biztosítása, ill. ellátása 
mellett technológiai célokat is szolgálnak, vagy már a meglévő építménybe később 
kerülnek beépítésre. 

Az épület: 
Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel 
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel alkalmas 

 állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodásra, 
 az üzemi termelésre, 
 anyagok-készletek tárolására. 

Az egyéb építmény: 
Minden, épületnek nem minősülő építmény (pl. út, vasút, kerítés). 

A gépberuházás: 
A gépek és technológiai berendezések, járművek, műszerek beszerzése (beleértve a 
rendeltetésszerű használat feltételeként előírt tartalék alkatrészek és tartozékok 
beszerzését is), a technológiai szerelési munkák költségei, valamint a gépberuházásokkal 
kapcsolatos egyéb hasznos beruházási tevékenység költségei (szállítási költség, vám-, 
vámkezelési költség, import forgalmi adó, bizományosi jutalék). 

Gépberuházásnak tekintendő a gépek, technológiai berendezések, járművek, műszerek 
kiegészítése vagy bővítése tartozékokkal, továbbá minden olyan átalakítás, amely 
rendeltetésük megváltoztatását vagy kapacitásuk növelését eredményezi, és minden 
felújítás. 

Technológiai szerelési munka: az építmények fogalmába nem tartozó, az építmények 
állagától függetlenül fel- és leszerelhető elmozdítható olyan gépek, berendezések, 
felszerelések stb. elhelyezésével és bekövetkezésével kapcsolatos szerelési munka, 
amelyeket az építményekbe nem használhatóságuk, hanem elsősorban üzemeltetési 
(termelési) célokból helyeznek el. Idetartozik az épületen kívüli gépek, berendezések, 
felszerelések szerelése is. (A gépek és gépi berendezéseket gyártó/szállító vállalat által 
végzett helyszíni összeszerelési munka nem tekinthető technológiai szerelésnek, ha az a 
gép beszerzési költségében megjelenik.) 

Az egyéb beruházások: 

 Gazdasági-műszaki tervezés. 
 Berendezési és felszerelési tárgyak beruházásai. 
 Erdősítési, fásítási beruházások. 
 Ültetvényberuházások. 
 Egyéb (eddig még fel nem sorolt, ill. nem építési vagy gépberuházásnak minősülő) 

értéknövelő tevékenység. 

A beruházások osztályozása nagyságrend szerint: 

A beruházások fontos osztályozása a nagyságrend szerinti felosztás. A beruházások 
megvalósításának, módszereinek, előírásainak nagyságrendi megítélése attól függ, hogy 
a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak-e vagy sem. 
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Megkülönböztetők: 

• mikroberuházások, 
• kisberuházások, 
• közepes beruházások, 
• nagyberuházások, 
• kiemelt beruházások. 

E nagyságrendek nemcsak az előírásokban jelentenek eltéréseket, hanem más-más 
beruházási folyamatszervezési feladatokat és szervezeti megoldásokat igényelnek. 

A beruházási folyamatok „végtermékei” szempontjából történő vizsgálat: Előbbiekben 
már meghatároztuk, hogy a beruházások alapvető célja termelés és nem termelő 
állóalapok létrehozása. A számviteli előírásokkal összhangban a beruházási tevékenység 
eredményeként létrejött „végterméket” a gazdálkodási folyamatban a tevékenységhez 
való viszony szempontjából is értelmezhetjük. Ez a csoportosítás azért is fontos, mert e 
szerint történik a beruházások megtérítésének számítása, a beruházási eszközök 
termelési folyamatban történő költségelszámolása. A beruházásokkal létrehozott 
állóalapokat az elszámolási technikák szerint befektetett tárgyi eszközöknek nevezzük. E 
felfogás szerint a beruházás: tárgyi eszközök beszerzése, előállítása, meglévő tárgyi 
eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, továbbá az elhasználódott 
tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási 
munka. 

A beruházások csoportosítása a folyamatkészültség alapján: 

Befejezetlen beruházásnak kell tekinteni a kivitelezők, szállítók által végzett és beruházó 
vagy az általa megbízott beruházási lebonyolító által átvett, számlázott vagy még nem 
számlázott idegen teljesítmények, ill. a saját vállalkozásban megvalósított teljesítmények 
értékét, a beszerzett, de még használatba nem vett anyagi eszközök értékét, valamint az 
egyéb hasznos tevékenységek ráfordításait, amelyeket még nem helyeztek üzembe, ill. 
még nem kiviteleztek. 

A befejezetlen beruházások állománya a befejezetlen beruházások egy adott időpontban 
rendelkezésre álló összege. 

Szüntelen beruházásnak minősül, ha a beruházás megvalósításának munkáit az üzembe 
helyezését megelőzően valamilyen októl (pl. pénzhiány miatt) félbeszakítják, de később -
az akadályozó tényezők megszűntével – a munkát folytatják. 

Leállított beruházás megvalósításának munkáit olyan okok miatt kell beszüntetni, 
amelyek a beruházás folytatását szükségtelenné teszik. 

A beruházások csoportosítása a tevékenység alapján: 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatban a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmát a 
számvitelről szóló törvény határozza meg, amely szerint: 

 Beruházás a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő 
előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű 
használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű 
használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, 
alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz 
beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a 
lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi 
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eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, 
teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az 
előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékeny-
ségekkel együtt. 

 Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) 
helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal 
jár, hogy az adott eszköz élettartama növekszik, eredeti műszaki állapota, 
teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek 
minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás 
pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a 
korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes 
részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz 
üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát 
növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen 
elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott 
(szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű 
használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás 
egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 

 Karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, 
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a 
tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen 
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, 
amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a 
folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 

Bekerülési érték: 

A számviteli törvény határozza meg azt is, hogy a tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési 
és előállítási) értékeként milyen költségek, kiadások vehetők számba. 

Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, 
üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig 
felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A 
bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, 
továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba szállításával 
kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, 
közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban 
történt végzése esetén a közvetlen önköltség aktivált értékét), a bizományi díjat, a 
beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), 
a vámterheket foglalja magában. 

A bekerülési (beszerzési) érték része az előbbiekben felsoroltakon túl az eszköz 
beszerzéséhez szorosan kapcsolódó: 

 illeték (vagyonszerzés, ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó illetéke), 
 az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, 
 a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási szolgáltatási díj, 
 az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi 

termékdíj), 
 a vásárolt vételi opció díja. 

A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható, előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint 
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ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem 
vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege 
nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét. 

A bekerülési (beszerzési) érték része továbbá: 

o az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe 
vett hitel, kölcsön 

o felvétele előtt fizetett a hitel, a kölcsön feltételeként előírt bankgarancia díja, 
o szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, 

folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási 
jutalék, 

o szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, 
o felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig 

terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat; 

 a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az eszköz üzembe helyezéséig terjedő 
időszakra elszámolt (időszakot terhelő) biztosítási díj; továbbá 

 a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelnek az 
eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) 
árfolyam különbözete; 

 a beruházástervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházáslebonyolítás, az új 
technológia elsajátításának (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. 

Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, 
amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az 
épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény 
beszerzési, bontási költségeit. 

A vásárolt telek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, 
ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a 
telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt 
meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) 
bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni. 

Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit 
az adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. 

Az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési (beszerzési) értékének minősül. 

A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges, 
és a tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett, 
tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke, függetlenül attól, hogy az a tárgyi 
eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg, a tárgyi eszköz 
bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő. 

A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra 
vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az 
állománybavételi piaci értéke, ill. a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett 
eladási ára, várható eladási ára, valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt 
kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak felszámolásáig, a 
beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege. 
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A bekerülési (beszerzési) érték részét képező, előbbiekben felsorolt tételeket a fel-
merüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) 
kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. 

Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a megfelelő 
bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította 
meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci 
információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és 
a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti 
különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában 
akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen 
módosítja. 

A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni 
a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, 
élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz 
eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka 
ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén a közvetlen önköltség 
aktivált értékét is). 

A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, 
karbantartási munka, továbbá az erdőnevelési, erdőfenntartási, az erdőfelújítási munka 
ellenértékét, ill. saját vállalkozásban végzett megvalósítása esetén a felmerült és a 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értékét nem lehet a tárgyi eszköz 
bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni. 

Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az 
eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, ill. megmunkálás ellenértékét jelentő 
bérmunkadíjat. 

Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan 
beszerzése esetén az ingatlan értékébe, szerződés alapján beszámított, korábban a 
bérleti jog megvásárlása címen fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) 
összeget. 

Importbeszerzésként kell elszámolni az eszköznek a külkereskedelmi áruforgalomban 
külföldről történő beszerzését (termékimport), továbbá azt a belföldön, ill. külföldön 
igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást, amelynél a szolgáltatást nyújtó 
gazdasági tevékenységének székhelye, ill. állandó telephelye, ezek hiányában lakóhelye, 
szokásos tartózkodási helye külföldön van (szolgáltatásimport). Ez független attól, hogy 
az ellenértéket devizában, valutában, exportáruval, exportszolgáltatással vagy 
külkereskedelmi szerződésben meghatározott forintszámláról forintban egyenlítik ki. 

Nem minősül importbeszerzésnek a vámszabad- és a tranzitterületen levő vállalkozótól 
történő közvetlen beszerzés sem. 

Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés 
szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. 

A térítés nélkül átvett eszköz (a visszaadási kötelezettség nélkül) bekerülési (beszerzési) 
értéke az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi, piaci) érték, ill. 
az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem 
adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz esetében az eszköznek az 
állománybavétel időpontjában ismert piaci értéke. 
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2.3 Befektetett tárgyi eszközök 

Tárgyi eszközök azok a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten 
szolgáló, rendeltetésszerűen használatba vett tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek a 
vállalkozási tevékenységet rendszeres használat mellett tartósan, legalább 1 éven túl 
szolgálják. 

A tárgyi eszközök között azokat az anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, 
jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés) kell kimutatni, amelyek tartósan 
közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozási tevékenységet, függetlenül 
attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem. 

Azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, 
egyenruha, védőruha), amelyek a vállalkozási tevékenységet 1 évnél rövidebb ideig 
szolgálják, használatbavételükig nem a tárgyi eszközök, hanem készletenként a 
forgóeszközök között kell kimutatni. 

Tehát befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendelte-
tése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálja. A törvény 
megengedi, hogy az 100 000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök 
beszerzési vagy előállítási költsége, a vállalkozó döntésétől függően a 
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolhatók legyenek. 

A tárgyi eszközök csoportosítása 

 Ingatlanok: ingatlan a föld és minden anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós 
kapcsolatban létesítettek. A föld a rendeltetését tekintve lehet: 

o termőföld, 
o építmény elhelyezésére szolgáló föld, 
o különleges rendeltetésű föld, 
o hasznosításra alkalmatlan föld. 

Az ingatlanok további csoportja: építmények, ültetvények, telkek, erdő. Építmény: 
mindazon véglegesen vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított, ingatlan 
jellegű műszaki alkotás, épület, egyéb építmény, amely általában a talajjal való 
egybeépítés (alapozás) révén jöhet létre (válhat ingatlanná), a talajtól csak 
anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el. 
Az építmény fogalmába tartoznak azok a víz-, villany-, gáz- és csatornázási 
vezetékek, központi fűtési, szellőzési berendezések és felvonók, amelyek az 
építmény szerkezeteibe beépítve, annak használhatóságát és ellátását biztosítják. 

 Műszaki berendezések, gépek, járművek: a vállalkozási tevékenységet tartósan és 
közvetlenül szolgáló berendezések 

o gépek, erőgépek, erőművi berendezések, 
o műszerek, 
o szerszámok, 
o szállítóeszközök, hírközlő berendezések, 
o számítástechnikai eszközök, 
o járművek. 
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 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: ezek a vállalkozási tevékenységet 
tartósan, de közvetett módon szolgáló 

o irodai berendezések, 
o számítástechnikai eszközök, 
o járművek, 
o konyhai berendezések, felszerelések stb. 

A számviteli törvény értelmében beruházásként kell kimutatni azt a beszerzett, előállított 
(az előállítás folyamatában lévő) tárgyi eszközt, amely még nem került aktiválásra, 
üzembe helyezésre. (Aktiváláson a beruházás beszerzését, előállítását követően, az 
üzembe helyezés után történt nyilvántartásba vételt érjük.) 

Beruházásokra adott előlegek: 

A beruházásokra adott előlegeket a tárgyi eszközök között kell kimutatni mindaddig, 
amíg azzal a kedvezményezett (szállító, importőr stb.) el nem számolt. Beruházásokra 
adott előlegként tehát a beruházási szállítónak, importbeszerzésekre az importálást 
végző vállalkozónak ilyen címen átutalt összegeket kell kimutatni. 

Immateriális javak: 

Az immateriális javak közé a vagyoni értéket megtestesítő, forgalomképes jogok, értékek 
tartoznak. Az ebbe a csoportba tartozó eszközök nem tárgyiasultak, legfeljebb 
dokumentációkból határozható meg az aktiválandó érték. 

Az immateriális javak: 

 a vagyoni értékű jogok, 
 az üzleti vagy cégérték, 
 a szellemi termékek, 
 a kísérleti fejlesztés aktivált értéke, 
 az alapítás-átszervezés értéke. 

A vagyoni értékű jogok: 

A vagyoni értékű jogok általában az ingatlanhoz kapcsolódó, de nem a tulajdonból 
származó jogokat testesítik meg, ilyenek pl.: 

 a bérleti jog, 
 a szolgalmi jog, 
 a koncessziós jog, 
 a védjegy, 
 a földhasználat, 
 a haszonélvezeti jog. 

Az üzleti vagy cégérték: 

Üzleti vagy cégérték beszerzési árán megvásárolt társaságért fizetett ellenérték, és a 
megvásárolt társaság, vállalat eszközeinek értékéért fizetett ellenérték. Az üzleti vagy 
cégérték olyan értékkategória, amelyet valamely vállalkozás bevezetettségének állapota, 
üzleti pozíciója, hírneve, jövedelmezőségének és forgalmazott termékeinek színvonala, 
pénzügyi stabilitása és egyéb tényezők határoznak meg. 
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A szellemi termékek: 

Ebbe az eszközcsoportba tartoznak a vásárolt vagy saját előállítású szellemi alkotások, pl. 
 a találmány, 
 az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta, 
 a védjegy, 
 a szerzői jogvédelemben részesülő javak, 
 a szoftvertermékek, 
 a know-how és a gyártási eljárások. 

A kísérleti fejlesztés aktivált értéke: 

Ez az eszközkategória a jövőben hasznosítható, de az elszámolás időszakában még 
befejezetlen jövőbeni szellemi értéket fejez ki. A kutatás, kísérleti fejlesztés fogalmi 
körébe tartozónak tekinthető: 

 az alapkutatás, 
 az alkalmazott kutatás, 
 a kísérleti fejlesztés, 
 a gyártmány-termék kutatás, szolgáltatásfejlesztés, a prototípus előállítása, 

kipróbálása, 
 a külső és belföldi szabadalom, licenc, know-how, szolgálati találmány 

megvásárlása. 

Az alapítás-átszervezés aktivált értéke: 

Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, meg-
kezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos költségek 
mutathatók ki. 
 
2.4 A beruházási folyamat szereplői és együttműködésük 

A beruházás kezdeményezésében, a beruházás, fejlesztés céljának megfogalmazásában, 
előkészítésében és megvalósításában mindig többen vesznek részt. Tevékenységüket az 
határozza meg, hogy milyen szerepet töltenek be a folyamatban, és ez határozza meg 
kapcsolataikat is, figyelemmel a 290/2007. (X. 31.) Korm.rendeletben foglaltakra. 
Elmondható, hogy minden beruházásra és annak kivitelezésére az egyediség jellemző, így 
a megvalósítási folyamatban részt vevők feladata és érdeke is esetenként változó. Az is 
előfordul, hogy egy-egy közreműködő több területen is tevékenykedik, ilyenkor érdeke is 
árnyaltabb. 

A beruházás főszereplője az építtető, ő az, aki saját kezdeményezésére vagy társadalmi 
igények kielégítésére (esetleg piacszerzés céljából) a fejlesztésről dönt, a pénzeszközzel 
rendelkezik, a tervezést megrendeli, a kivitelezést vállalásba adja, a megvalósításra 
versenyt hirdettet), és a beruházás eredményével rendelkezik. Mindezek után 
meglehetősen nehéz mindenre kiterjedően meghatározni azokat a tevékenységeket, 
amelyek egy nagyobb beruházás előkészítése és a beruházás megvalósítása során az 
építtetőre hárulnak. A teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány alapvető feladatot: 

 az építési terület kiválasztása, vagy ha ez adott, akkor 
 az építési terület igénybevételéhez hatósági, műszaki és pénzügyi feltételek 

feltárása, engedélyek beszerzése, 
 versenyfelhívási dokumentáció elkészítése, kiadása (ajánlati dokumentáció), 
 a kivitelezői versenyegyeztetés lebonyolítása, az ajánlatok elbírálása és a döntés, 
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 a szükséges tőke megszerzése, 
 a közreműködő partnerek, műszaki ellenőr kiválasztása, 
 a beruházásban részt vevők tevékenységének ellenőrzése, az eredmény átvétele, a 

szerződés teljesítésének elbírálása, 
 a beüzemelés és a garancián belül és azon túl jelentkező műszaki problémák 

megoldása. 

Az építtető feladatai az előkészítés és a megvalósítás folyamán változhatnak, ha a 
lebonyolítással erre szakosodott céget bíz meg, vagy ha komplex vállalkozásba adja a 
kivitelezést. 

Az állami és nagyobb önkormányzati építtetőnek általában megvan a megfelelő 
szakapparátusa, vagy térítés ellenében igénybe veszi szakcégek munkáját a fejlesztés 
előkészítése és sikeres lebonyolítása érdekében. 

A beruházásban részt vevő lehetséges főbb közreműködők: 

 építtető, beruházó, 
 tanácsadó-konzulens, 
 lebonyolító, 
 tervező, 
 kivitelező-vállalkozó, 
 műszaki ellenőr, 
 üzemeltető, 
 hatóság, 
 szakhatóság, 
 pénzintézet stb. 

A tanácsadó-konzulens esetében, de a többi közreműködő esetében is követelmény, hogy 
hasonló beruházás folyamatában korábbi észrevételt, gyakorlati tapasztalatot tudjon 
igazolni. Fontos a gyakorlatban szerzett tapasztalat, mert a beruházás folyamán számos 
rendkívüli esemény vagy konfliktushelyzet adódik, amikor a közreműködők részéről 
határozottság, gyors döntéshozatali képesség vagy éppen a feszültség oldására való 
képesség szükséges. 

A lebonyolító feladata a beruházó képviseletében a helyszínen folyó tevékenység 
koordinálása, ellenőrzése. A beruházót a lebonyolító általában műszaki ellenőrei által 
képviseli, akik a vonatkozó jogszabályok szerint ellenőrzik a helyszínen folyó 
tevékenységeket, a beérkező és beszerelésre kerülő berendezéseket, technológiákat. A 
vállalkozó a beruházóval (építtetővel), annak képviseletében eljáró szervezettel, a 
fővállalkozóval, vagy másik vállalkozóval köt szerződést az általa nyújtandó telepítésre 
vonatkozóan. Felelőssége az általa vállalt teljesítés szerződésszerű teljesítésére, azaz 
meghatározott műszaki tartalommal és minőségben, elfogadott költségkereten belül és a 
rögzített határidőre történő befejezésre terjed ki. 
 
2.5 A beruházások megvalósíthatósági tanulmánya 

A megvalósíthatósági tanulmány célja a beruházás indítása előtt a várható költségek és 
az elkészülő beruházás által várható haszon arányának, a beruházás megtérülésének, 
valamint a tervezett forrásoknak és a tervezett ütemezésnek az ismertetése, elemzése a 
döntéshozatal előkészítése érdekében. 

A tanulmány elkészülhet abban a stádiumban is, amikor még nincs meghatározott be-
ruházó, hanem valamely személynek, csoportnak, cégnek kialakul egy üzleti elképzelése 
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valamely haszonszerző tevékenységgel kapcsolatban, amelyhez valamiképpen beruházási 
folyamat kapcsolódik. Ez esetben a beruházás lehetőségének „eladása” elsősorban a 
megvalósíthatósági tanulmány célja, tehát a finanszírozáshoz forrásokkal nem vagy nem 
teljes körben rendelkező ötletgazda elkészíti a várható költségek elemzését, elvégzi a 
megtérülési számítást, végiggondolja a szükséges intézkedéseket, és a lehetséges, ill. 
kívánatos ütemezést. Természetesen az ilyen típusú, finanszírozót kereső tanulmányok 
esetében célszerű több alternatívát felvázolni, amelyek az elérendő célt és folyamatot 
akár ütemezetten, akár minőségi vagy mennyiségi tekintetben különböző szintekben 
dolgozzák fel, több változatban. 

Ennek jelentősége akkor érthető, ha például valaki egy sok tízmilliárd forint értékű, 
komplex és bonyolult projekthez keres finanszírozót. Ha a teljes nagyságrendet 
egyszerre kívánja finanszíroztatni, feltehetőleg nem fog találni olyan partnert, aki a teljes 
összeget a rendelkezésére bocsátja. Ha azonban továbbfejleszthető ütemekben 
gondolkodik, például az első ütem megvalósítása után a keletkező bevételből a további 
ütemek finanszírozhatók, biztosabb, hogy a ténylegesen megalapozott és elfogadható 
kockázattal járó beruházás esetén kisebb-nagyobb erőfeszítéssel a pénzt adó partnerek 
megtalálhatók. Ilyen jellegű, finanszírozót kereső megvalósíthatósági tanulmányokat 
készíttetnek a nagyobb építőipari vállalkozások is az alkalmas projektekre, azzal a 
feltétellel, hogy ha a finanszírozást sikerül megszervezniük, a projekt kivitelezési munkáit 
verseny nélkül az adott cég végezheti. Amikor már maga a beruházó készít vagy 
készíttet ilyen tanulmányt, annak célja nem a finanszírozó megkeresése, hanem a 
rendelkezésre álló forrásból a megcélzott haszontermelő beruházás megtérülésének és 
egyáltalán – mint a tanulmány neve is mutatja – megvalósíthatóságának bizonyítása, 
vagy esetenként a realitásokból kiindulva a beruházás célszerűségének megcáfolása. 

A megvalósíthatósági tanulmány céljából következik, hogy milyen munkarészeket kell 
tartalmazzon ahhoz, hogy a kitűzött célt elérje. A tanulmány jellegéből és sajátosságaiból 
következően a szokásos tartalomra kötelező érvényű előírások, általános szabályozás 
nem létezik, ennek ellenére általánosságban jól körülírhatók a beruházás mérlegre tétele 
érdekében szükséges és célszerű fejezetek. 

 Mindenekelőtt fel kell sorolni az előzményeket, lényegre törően azokat, amelyek a 
beruházási elképzelés megszületéséhez vezettek, és mintegy előzetesen 
összefoglalva be kell mutatni a beruházás lényegét, fő mutatóit. 

 Ezt kell kövesse a beruházási környezet közvetlen és közvetett körülményeinek 
ismertetése. A közvetlen környezeten az adott telekingatlan jellemzői értendők, a 
nagyság, a beépítettség, a meglévő közműellátottság stb. 
A közvetett körülmények közé a telek, ill. a beruházás értékét növelő vagy 
csökkentő adottságok, a környező utak állapota, a közlekedési kapcsolatok 
(bizonyos beruházások esetén meghatározó lehet a vasúti iparvágány-kapcsolat, 
az autópálya vagy éppen a repülőtér közelsége, más esetekben a folyóvíz melletti 
fekvés lehet meghatározó szempont), a hírközlési lehetőségek, vagy akár a 
közelben található, szabad kapacitású szociális ellátóintézmények, amelyek 
alkalmasak a leendő beruházás munkatársainak ellátására. 

 A következő lényeges fejezet a beruházás műszaki megoldásának ismertetése, a fő 
műszaki paraméterek bemutatása, az éppen megfelelő mélységben. Itt kell 
ábrázolni a tervezett állapotot előzetes, tanulmány szintű rajzokkal, és az „eladás” 
érdekében célszerűen megfelelő tálalásban. Főként a bonyolultabb esetekben 
fontos lehet az alaprajzok, metszetek és homlokzatok mellett a térbeli látvány 
érzékeltetése. Fontos a tervezés menetére, javasolt rendszerére kitérni, beleértve 
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az adott terület és a beruházás sajátos kérdéseit is. Mondjuk egy hulladékégető 
mű esetében például az érintett lakossággal való egyeztetési mechanizmus, ill. a 
környezeti hatástanulmány kérdése meghatározó jelentőségű, akár még a műszaki 
megvalósítás kérdéseinél is fontosabb lehet. Be kell mutatni a beruházás 
megvalósítása során vagy azt követően a szándékozott technológiát, vagy 
ismertetni kell azt a tevékenységet, amelynek eredményeként a beruházás 
befejezése után a befektetett költségek megtérülése és a megcélzott haszon 
elérhető. 

 A beruházás végállapotának bemutatása után ki kell térni a megvalósítás 
körülményeire, feladataira, a beruházói oldalról szükséges szervezeti rendszerre, a 
versenyeztetés szisztémájára, a megvalósítás technológiai kérdéseire vázlatosan, 
főként a speciális nehézségeket jelentő feladatrészek esetében (a döntéshozók 
megnyugtatása érdekében). 

 A megvalósítás elbírálásának egyik kulcsfontosságú része a tervezett, ill. a 
lehetséges ütemezés kérdéseinek elemzése, ami nem csupán a megvalósításra, de 
az előkészítés időigényére is kiterjed. 

 Ha a műszaki és időbeli kérdések feltárása kellő részletességgel megtörtént, nem 
marad más, mint maga a lényeg, azaz a pénzügyi kérdések. A műszaki megoldás 
és ehhez kapcsolódó feladatok ismeretében meg kell határozni a megvalósítás 
költségeit, célszerűen csoportosítva, lehetőség szerint illeszkedve a megvalósítás 
szakaszaihoz, ill. az egyes szakaszokon belül a végzendő feladatcsoportokhoz. 
A várható becsülhető költségek ezáltal bekerülnek a mérleg egyik serpenyőjébe, 
ezt követően a másik serpenyőt is fel kell tölteni legalább azonos értékekkel. 
Idekerülnek a beruházó forrásai, a finanszírozást biztosító pénzeszközök, kezdve a 
saját eszközöktől a bevonni szándékozott társfinanszírozók pénzéig, külön 
szerepeltetve azon eszközöket, amelyeknek különféle terhei vannak. A hitel 
fedezetkénti esetén értelemszerűen a törlesztési idő függvényében is változó 
kamatterhei a mérleg másik serpenyőjébe kerüljenek, hiszen azok nem 
finanszíroznak, hanem a forrásokat csökkentik. 

 A költségek és a források ismertetése nyomán el kell végezni a megtérülés 
elemzését, amelyhez a tervezett haszontermelő tevékenység adott időszakra 
tervezett költségvetés/bevétel számait külön kibontva kell csatolni. 

 Végezetül szükséges az összefoglaló javaslat, ami kiterjed a pozitív döntés esetén 
követendő eljárásra vonatkozó intézkedési programra is. 

 Mindezek a beruházás nagyságrendjétől függően rendkívül nagy feladatot 
jelenthetnek, ezért kiemelten fontos a tárgyszerűség, a célratörő és jól átgondolt 
összeállítás. Főként nagybefektetők megcélzása esetén kifejezetten fontos a 
tanulmány megfelelő külleme, a színes ábrák, grafikonok, tervlapok és a ma már 
nélkülözhetetlen számítógépes háttér. 

 
2.5.1 A beruházási alapokmány fogalma, tartalmi követelményei 

A beruházás megvalósításának legfontosabb dokumentuma a beruházási alapokmány, 
amely a beruházás végrehajtási szakaszának az alapja. A beruházási terv elkészítésének 
az a célja, hogy meghatározza a beruházás taralmát és kereteit, és megerősítse a 
döntéshozókat a tervezett beruházás jövedelmezőségéről vagy fontosságáról. E doku-
mentum alapos megismerése után hozhatja meg végső döntését a tulajdonos, ill. a 
vállalat menedzsmentje a beruházás megvalósítására. 
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A beruházási alapokmány – fogalmi meghatározása szerint – a beruházás megvalósítását 
engedélyező alapdokumentum, amely a beruházási feladatok lényeges műszaki, pénzügyi 
beruházásszervezési, időütemezési adatainak összefoglalása. 

A beruházási alapokmányt a teljes beruházási feladatra kell elkészíteni. Több évet érintő 
beruházás esetén aktualizálni kell minden megvalósítást érintő évre. Az aktualizált 
beruházási alapokmány a tényszámokat és az aktuális tervszámokat tartalmazza. 

A beruházási alapokmányt a beruházó készíti. Ha a beruházó a beruházás lebonyolításával 
más szervezetet (szervet) bíz meg, a beruházási alapokmányt elkészíttetheti a beruházási 
lebonyolítóval is. 

A beruházási alapokmány alapja az elfogadott megvalósíthatósági tanulmány. 

A döntés-előkészítési fázis során megfogalmazott adatok és összefüggések 
feldolgozásával a beruházó bemutatja az előtte álló beruházási feladatot, áttekinti 
tartalmi, szervezési és pénzügyi vonatkozásait, kijelöli a beruházás végrehajtásáért 
felelősöket. 

A beruházó számára a beruházási alapokmány segítséget nyújt a beruházások során 
közreműködő külső szállítók, vállalkozók és az adott vállalaton/vállalkozáson belüli 
közreműködők munkájának megszervezéséhez, koordinálásához és figyelemmel 
kíséréséhez. 

A beruházási alapokmányt, amennyiben a megvalósítási időtartam lehetővé teszi, a 
kiviteli tervek, valamint a szállítói és kivitelezői ajánlatok birtokában célszerű elkészíteni. 
Ez esetben a beruházási alapokmány pontosabb megvalósítási költséget tartalmazhat. 

A beruházási alapokmánynak a beruházás teljes tartalmát, előirányzatát, határidőit kell 
bemutatnia, függetlenül attól, hogy a megvalósítás egy naptári évben befejeződik-e vagy 
több évet vesz igénybe. A beruházás jóváhagyása a beruházás teljes tartamára 
vonatkozik, ezért a folyamatban lévő, áthúzódó beruházás beruházási alapokmánya nem 
új jóváhagyást jelent, hanem arra szolgál, hogy a beruházó bemutassa a megelőző év 
végéig történt műszaki pénzügyi előrehaladást és a tárgyévben esedékes beruházási 
munkákat. 

A beruházási alapokmány általános tartalmi követelményei a következők: 

 műszaki technológia, fő műszaki paraméterek, 
 főbb berendezések ismertetése, azok műszaki jellemzői, 
 a megvalósítás fő logikai összefüggései, fő tervezési, kivitelezési ütemtervek, 
 költségtervek, a ráfordítások időbeni üteme, pénzszükségletek, 
 az üzemeltetés költsége és a befektetés megtérülésének kimunkálásai, 
 a szervezést, lebonyolítást végző szervezet felépítése, felelősségük megoszlása, 
 szerződésstratégiai terv, a kivitelezésre vonatkozó főbb szerződések tartalma. 

A beruházási alapokmány elkészítésére vonatkozó döntés meghozatala után el kell 
kezdeni a műszaki tervezést, naturáliák kimunkálását, hogy megfelelő bemenő adatok 
álljanak rendelkezésre a költségbecsléshez és a határidő-tervezéshez. 

A műszaki terveket olyan mélységig célszerű kidolgozni, hogy kellő alapot nyújtsanak 
később a kiviteli tervek elkészítéséhez, a főbb berendezések megrendeléséhez. 

A beruházási alapokmányban magas szintű (mérföldkő) hálótervet kell kidolgozni 
áttekinthető számú tevékenységgel, ami a felsőszintű vezetés irányítási hálóterve lesz. 
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A költségvetés lehetőleg korábbi, hasonló beruházás tapasztalatain alapuljon. Az üze-
meltetési költségek becslésére számításokat kell végezni, és a beruházás megtérülését is 
ki kell mutatni. Célszerű kiszámítani, mikortól várható, hogy a termelés nyereséget hoz, 
és mikorra térül meg a beruházás. 

Be kell mutatni a beruházási alapokmányban a beruházás szervezését és lebonyolítását 
végző szervezet vázlatát, le kell írni a feladatok eloszlását, a szervezetek közötti 
felelősségek megoszlását, a szervezetek várható létszámát a szakemberek képzettsége 
szerint. Erre alapozottan kell elkészíteni a működési szabályzatot és a tevékenységek 
eljárásgyűjteményét. 

Ki kell dolgozni azt a szerződésstratégiát, amelynek alapján a lehető legkedvezőbb 
módon lehet kézben tartani a beruházás lebonyolítását. 

A beruházási alapokmányt a jóváhagyásra való előterjesztése előtt tartalmilag egyeztetni 
kell: 

 a beruházásban közreműködő adott vállalaton/vállalkozáson belüli szervezetekkel 
(szervezeti egységekkel), 

 a megbízott beruházó (beruházási lebonyolító) esetén a megbízó beruházóval, 
 a beszerzési szervezettel, 
 a beruházásban létrehozandó tárgyi eszköz(ök) leendő üzemeltetőivel. 

Ha a beruházás megvalósítása összefügg más beruházás megvalósításával (kapcsolandó 
beruházás), a beruházási alapokmány készítése során, a beruházások összhangjának 
biztosítása érdekében, a beruházási alapokmány készítőjének egyeztetnie kell a 
kapcsolódó beruházás beruházási lebonyolítójával, valamint a beruházásban érintett 
valamennyi szervezeti egységgel is. 

A beruházás jóváhagyása érdekében a beruházási alapokmányt egyeztető tárgyalást kell 
összehívni, majd az ott rögzítettek alapján, azok figyelembevételével vagy át kell dolgoz-
ni az anyagot, vagy kiadható az alapokmány. 

Az egyeztetéseket jegyzőkönyvben kell dokumentálni, ami tartalmazza az egyes 
szervezetek jóváhagyó nyilatkozatait is. 

Végül a beruházó szerv vezetőjének az alapokmányt alá kell írnia. 

A beruházási alapokmány jóváhagyása – több év alatt megvalósuló beruházás esetében 
is – a beruházás teljes tartamára vonatkozik. 
 
2.5.2 A beruházás megvalósításának előkészítési feladatai 

A részletes előkészítés a beruházási alapokmány elfogadásától a kivitelezés tényleges 
megkezdéséig elvégzendő feladatokat foglalja magában. Az egyes feladatok legfontosabb 
jellemzői: 

A működési eljárásoknak kell szabályoznia, és ezzel a beruházás megvalósításában részt 
vevő összes közreműködő számára egyértelművé tennie a feladatok végrehajtását, a 
kapcsolatokat, az információáramlást. A minőségbiztosítás megköveteli az ilyen eljárások 
kidolgozását. Az eljárások szerinti munkavégzés szervezettebb, kevesebb élőmunka-
ráfordítást igényel, és a munka igen nagy valószínűséggel jó minőségű, azaz hibamentes 
lesz. Egy nagyobb beruházás lebonyolításához a következő területeken célszerű 
működési eljárásokat kidolgozni: 

 a minőségbiztosítás, 
 a mérnöki munkák (műszaki tervezés), 
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 a kivitelezés, 
 a költségvetés- és határidő-tervezés, 
 az ellenőrzés, 
 a szerződések elkészítése és a beszerzések 
 az adminisztráció (utazás, szolgáltatás stb.) területén. 

Az eljárásrendek szerint kell működnie a beruházásban részt vevő valamennyi 
szervezetnek. A minőséget a részletes, összehangoltan kidolgozott eljárások, szabályok 
és pontos végrehajtásuk garantálja. Nagyon fontos beosztás szerint rögzíteni mindazok 
egyéni felelősségét, akiknek közvetlen felelőssége van az eljárásrendben leírt 
követelmények tekintetében. 

A minőségbiztosítási program átfogó terv, amely felöleli a beruházásirányítás teljes 
folyamatát, tevékenységét. E terv elkészítése garantálja, hogy a beruházás irányítása 
nagy valószínűséggel sikeres és hibamentes lesz. A minőségbiztosítási politikát az adott 
vállalat/vállalkozás menedzsmentjének kell meghatároznia, amely stratégiai jelentőségű 
elkötelezettséget tartalmaz. A minőségbiztosítási politika oktatásáról is gondoskodni kell! 

A minőségbiztosítási program az alábbi területeket fedje le: 

 szervezés, 
 dokumentumirányítás, 
 beszerzésirányítás, 
 anyaggazdálkodás, 
 folyamatok szabályozása (eljárások), 
 helyszíni ellenőrzések, üzemi próbák, 
 eltérések és változások irányítása, 
 korrekciós tevékenységek, 
 ellenőrzések, jelentések, felülvizsgálatok. 

A jól felépített és kidolgozott minőségbiztosítási rendszernek a következő előnyei 
vannak: 

 felszínre kerülnek és megszüntethetők a működési hiányosságok, 
 a vezetők mentesülnek a rutinfeladatoktól, 
 tiszták és világosak a felelősségek és hatáskörök, 
 piaci előnyök érhetők el a minőség emelkedése révén, 
 biztos alapok állnak rendelkezésre a továbbfejlődéshez. 

 
2.6 A beruházások finanszírozása 

A gyakorlati szóhasználatban a „finanszírozáson” a tőke megszerzését értjük, 
függetlenül attól, hogy a tőkét milyen célra és milyen formában szerezzük meg. A tőke 
megszerzése szempontjából megkülönböztetünk olyan forrásokat, amelyeket a 
vállalkozás maga hoz létre és olyan forrásokat, amelyeket a tőkepiac produkál. E 
felosztás alapján beszélünk „belső finanszírozásról” és „külső finanszírozásról”. 

A belső finanszírozás főbb formái: 
 adózás utáni nyereség, 
 tartalékolások, amikor a korábbi évek tartalékba tett nyereségét használjuk fel, 
 amortizációs leírásokból képzett alap, 
 törzstőke emelése (az alapítók tőke hozzájárulása), 
 tagi kölcsön, felhasználása a törvényi előírások miatt korlátozott. 
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2.1. táblázat: Adózás utáni nyereség 
Alaptevékenység bevétele – 
alaptevékenység költsége = 
alaptevékenység eredménye 

Pénzügyi tevékenység be-
vétele – pénzügyi tevé-
kenység költsége = pénz-
ügyi tevékenység 
eredménye 

 

A vállalkozás szokásos eredménye Rendkívüli eredmény 
Adózás előtti eredmény 
Fizetett adók Adózás utáni nyereség 
 

A külső finanszírozás főbb formái: 

 általánosan ismert forma a hitellel történő finanszírozás, ez lehet közép- és hosszú 
lejáratú beruházási célhitel, valamint 

 a fejlesztési pénzeszközök képződését megelőlegező, nem céljellegű hitel. 

Céljellegű a beruházási hitel abban az esetben, ha azt csak meghatározott célokra 
nyújtja a hitelintézet, ill. csak meghatározott célokra használható fel. 

A fejlesztési pénzeszközök képződését megelőlegező, nem céljellegű hiteleket a bankok a 
vállalkozásnak belső forrásai kiegészítésére, ill. a később képződő felhalmozási források 
(adózott nyereség) megelőlegezésére adnak. 

A vállalkozásoknak mielőtt a hitel iránti kérelmeiket benyújtják, információkat kell 
szerezniük, hogy milyen feltételekkel juthatnak idegen forráshoz. A vizsgálandó 
feltételeket három csoportba lehet sorolni: 

 a hitelnyújtás általános feltételei (kamat stb.) 
 a hitelezés tárgyát képező projektre vonatkozó feltételek, 
 a hitelképességnek való megfelelés feltételei (saját forrás aránya, biztosítékok 

stb.). 

Az idegen források bevonásának sajátos formája a kötvények kibocsátása. A kötvény 
hitelviszonyt jelentő, középlejáratú értékpapír, futamideje általában 2–5 év. 
 
Főbb jellemzői: 

 általában kötött címletekben kerül kibocsátásra, és határozott időtartamra szól, 
 fix kamatozású, 
 az értékpapír-kibocsátás névre szóló vagy bemutatóra szóló változatban is 

előfordulhat. 

A kötvények megvásárlása viszonylag kockázatos befektetés, mivel visszafizetésükre a 
piacgazdasági körülmények között nincs állami garancia. 

Az idegen forrás teremtésének egy sajátos módja a vegyesvállalat alapítása. Ebben az 
esetben nem az idegen forrás visszafizetéséről van szó, hanem a felek az alapításhoz 
szükséges szerződés megkötésekor arra vállalnak kötelezettséget, hogy a tervezett 
beruházást közös forrásból valósítják meg. Majd az új létesítményt közösen üzemeltetik, 
és a gazdasági tevékenység jövedelmét az alaptőkéhez történő hozzájárulás arányában 
szétosztják. 
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Faktoring 

Olyan komplex pénzügyi szolgáltatás, amely során a faktor megvásárolja ügyfele 
vevőkkel szembeni számlaköveteléseit, pontos nyilvántartást vezet azokról, és elvégzi a 
beszedéshez kapcsolódó feladatokat. 

Lízing 

A lízingügylet alapvetően eltér a hitelből megvalósított beruházástól, mivel a beruházó 
(lízingbe vevő) a lízingszerződés futamideje alatt csak a tárgyi eszköz használati jogát 
szerzi meg, a tulajdonjogát nem. A beruházó tulajdonába a tárgyi eszköz csak a 
lízingszerződés futamidejének lejárta után, a maradványérték kifizetésével száll át 
(pénzügyi lízing esetén). 
A lízing tehát olyan bérbevételi, ill. bérbeadási tevékenység, amelynek során a bérlő 
valamely tárgyi eszközt a lízingtársaságtól használat céljából, előre meghatározott 
időtartamra bérbe vesz. A lízingbe vevő rendszeres, a szerződésben előírt lízingdíj 
fizetésére köteles. Ma már több lízingfajta van, amelyek a következők. 

Pénzügyi lízing: 

A pénzügyi lízing áll legközelebb a klasszikus finanszírozási ügyletekhez, és hazánkban is 
ez a legelterjedtebb. E konstrukcióban a lízingbe vett tárgyi eszköz a szerződés lejára-
takor általában átmegy a lízingbe vevő tulajdonába a lízingdíj nagyságától függő 
maradványértéken. Arról van szó, hogy az adott vállalkozás a kedvezőbb adózási 
feltételek miatt választhatja a pénzügyi lízinget a beruházási hitel felvétele helyett. A 
lízingtársaság pénzügyi lízing esetén ugyanúgy felméri a lízingbe vevő üzleti 
tevékenységét, hitelképességét, mint egy bank, amely hosszú lejáratú hitelt ad 
ügyfelének. 

Operatív lízing: 

Ebben az esetben a lízingbe vevő nem akar tulajdonjogot szerezni, csak használati jogot. 
(Szoros kapcsolatban van a haszonbérleti ügylettel.) A tárgyi eszközt nem a teljes 
amortizációs időszakra adják lízingbe. Ilyen esetben a lízingtársaság költségei több, 
egymást követő lízingügylet során térülnek meg. 

Szervizlízing: 

A szervizlízing pénzügyi vagy operatív lízing, amelyhez szervizszolgáltatás is kapcsolódik. 
Szervizlízinget azok a lízingtársaságok szolgáltatnak, amelyek szorosan kapcsolódnak az 
adott tárgyi eszközt gyártó vállalathoz, ill. egy bizonyos lízingtárgy bérbe adására 
szakosodtak. 

Visszlízing: 

A vállalatok saját befektetési eszközeiket eladják a lízingtársaságnak, majd azonnal 
visszalízingelik azokat. E helyzet jellemzője, hogy a tárgyi eszköz nem mozdul el eredeti 
helyéről, a tulajdonjog azonban átszáll a lízingtársaságra, aki lízingszerződéssel a vállalat 
használatába adja az adott tárgyi eszközt. 
 
2.6.1 A tárgyi eszközök aktiválása 

A tárgyi eszközöket az üzembe helyezést követően, a tárgyi eszközök (beruházás) 
bekerülési értéken a vállalkozás könyveiben (a megfelelő számlákon) nyilvántartásba kell 
venni, aktiválni kell. A tárgyi eszköz aktiválásakor meg kell határozni az adott eszköz 
termelőképes használati idejét. 
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2.6.2 A tárgyi eszközök elhasználódása 

A tárgyi eszközök működésük során fokozatosan elhasználódnak (fizikai kopás), értékük 
folyamatosan csökken (gazdasági avulás). Amortizáción, értékcsökkenési leíráson a 
tárgyi eszközök egy periódusra jutó értékrészét értik. Az amortizálás folyamata a tárgyi 
eszköz bruttó értékének fokozatos felhasználása. 

Az amortizáció költséget jelent a folyó gazdálkodásban, ezért a gazdálkodás 
eredményének, árbevételének az értékcsökkenés által okozott költséget is fedeznie kell. 
Ebben az esetben az amortizáció a tőkebefektető vállalkozó szempontjából egyben 
tőkemegtérülést is jelent, tehát az amortizáció folyamata a tárgyi eszközbe történt 
befektetés folyamatos megtérülését biztosítja. 

Amortizációs módszerek 

Az adott vállalkozás, vállalkozó feladata annak eldöntése, hogy a tárgyi eszközökbe és az 
immateriális javakba fektetett tőkét milyen amortizációs módszer alkalmazásával 
nyerheti vissza. A következő amortizációs módszereket különböztetjük meg: 

 Lineáris, azaz egyenletes ütemű leírási módszer, lényege, hogy a tárgyi eszköz 
értéke az idő múlásával egyenes arányban csökken. 

 Degresszív, azaz gyorsított ütemű leírási módszer. A tárgyi eszköz működési ideje 
alatt, a bekerüléstől a kivonásig az amortizációs értékösszegek időben csökkenő 
üteműek. 

 Progresszív, azaz lassított ütemű leírási módszer 
 Évek száma szerinti módszer, lényegében speciális gyorsított ütemű leírási 

módszer. 

Példa az évek száma szerinti leírási módszerre: 

Tárgyi eszköz bekerülési értéke: 10 000 
Termelőképes üzemidő: 6 év 
A számítás módja, az évek számának összege (1+2+3+4+5+6): 21 év 
Számított értékrész: 10 000/21 = 476 

 
Évenkénti leírások:  

1 év 6*476 = = 2856 
2 év 5*476 = = 2380 
3 év 4*476 = = 1904 
4 év 3*476= = 1428 
5 év 2*476 = = 952 
6 év 1*476= = 476+4 

Számított összes leírás: 10 000 
Az amortizáció a klasszikus felfogás szerint a tárgyi eszközök pótlásának forrása. 
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2.7 A beruházásban közreműködők gazdasági-jogi 
együttműködésének keretei 

2.7.1 Az együttműködés elemei 

Az építési beruházás megvalósítási folyamata általában különböző jellegű létesítmények 
megvalósítását jelenti. A projekt megvalósítását, annak lefolyását, a felelősség 
megoszlását, kapcsolatrendszerét alapvetően meghatározzák a tényleges kivitelezésben 
közreműködők „együttműködését” determináló szerződéses „stratégiák”. 

Ennek a folyamatnak a központi szereplője a beruházó, aki a döntésével meghatározza, 
hogy a létesítmény fizikai megvalósításában részt vevő közreműködők milyen mértékben 
vállalnak részt a létesítmény egészének tényleges létrehozásában, a tervezésben, a 
beszállításban, az építésszerelésben, ill. az üzembe helyezésben és a próbaüzemel-
tetésben. Ez a döntés alapvetően meghatározza a közreműködők tevékenysége mellett a 
létesítmény komplett létrehozásáért vállalt felelősségüknek és kockázatvállalásuknak a 
mértékét is. Természetesen a létesítmény kivitelezésében vállalt feladatellátáson és 
felelősségvállaláson túl az együttműködés feltételeit rögzítő szerződés tartalmazza a 
felek közötti pénzügyi elszámolás módját is. 
 
2.7.2 A szerződések funkciói 

A szerződésnek mint jogi úton érvényesíthető megállapodásnak a beruházó és a 
közreműködők között az alábbi funkciói vannak: 

 a tevékenységek s ezzel együtt a felelősség és a kockázat megosztása a beruházó 
és a közreműködők között, 

 az ösztönzés, a motiváció eszköze mind a beruházó, mind a közreműködők 
számára, 

 a kommunikáció és a jogorvoslás eszköze a beruházó és a közreműködők közötti 
kapcsolatrendszerben, ill. a köztük felmerülő vitás ügyek esetén. 

 
2.7.3 A szerződések típusai 

A szerződés típusát aszerint lehet meghatározni, hogy a beruházó a létesítmény komplett 
fizikai megvalósításának különféle tevékenységeit, és ezzel együtt a komplettségért való 
teljes felelősséget és kockázatokat hány közreműködő között osztja meg. 
Ennek megfelelően a létesítménymegvalósítás során a szerződések három alaptípusa 
különböztethető meg: 

 a tradicionális szerződés, 
 a kulcsrakész szerződés, 
 a menedzsmentszerződés. 

A tradicionális típusú szerződés 

A létesítmény fizikai megvalósításának tradicionális típusú formája azt jelenti, hogy 
minimálisan a tervezést és az építésszerelés tevékenységeit elkülönítik. Másképp 
fogalmazva, a beruházó legalább a tervezésre és az építés-szerelésre egymástól 
független közreműködőkkel köt megállapodást, így a tervezés és az építést végző 
vállalkozó között közvetlen szerződéses kapcsolat nem jön létre. 
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Mind a tervezőnek, mind a vállalkozónak lehetnek további altervezői, ill. alvállalkozói, 
akikkel a beruházónak nincs közvetlen jogi kapcsolata (bár a szerződésben 
megakadályozhatja, ill. kikötheti egy bizonyos alvállalkozó alkalmazását). 

A beszállítóval szerződéses kapcsolatba léphet akár a beruházó, akár a vállalkozó, vagy 
megosztva mindkettő. A beruházó több tervezőt és több vállalkozót is alkalmazhat egy 
projekt építési, szerelési munkáihoz. 

Az előbbiekből következően a létesítmény komplett megvalósításának a felelősségét 
lényegében egy személyben a beruházó viseli. A tervező, a beszállító és a vállalkozó csak 
a saját tevékenységük terjedelméig viselnek felelősséget. Az információáramlás a 
tervezéstől az építés-szerelésen át az üzembe helyezésig egyirányú, még csak nem is 
közvetlen, hanem a beruházón keresztül megy végbe. Így a tervező és a kivitelező 
(üzembe helyező) között nem alakulhat ki olyan formális kapcsolat, amelyen keresztül a 
tervező figyelembe vehetné a megépíthetőség és az üzembe helyezhetőség adott 
esetben meglévő speciális szempontjait. A tradicionális szerződés esetén ugyanakkor a 
beruházó olyan helyzetben van, hogy teljes mértékű ellenőrzést gyakorolhat saját 
létesítménye fizikai megvalósulásának minden tevékenysége fölött. Ez egyben nagyobb 
rugalmasságot biztosít a beruházó számára a menet közbeni módosítások ügyében. 
Bizonyos mértékben előnyt jelent, hogy a fizikai megvalósítás részekre osztásával a 
beruházó kiválaszthatja azokat a specializált szakvállalatokat, amelyek a leghaté-
konyabban és így a legolcsóbban képesek elvégezni az adott létesítményi tevékenységet. 

Kulcsrakész típusú szerződés 

Ebben az esetben a beruházó egyetlen vállalkozóval (egy kulcsrakész fővállalkozóval) köt 
egyetlen szerződést a létesítmény komplett fizikai megvalósítására (vagyis a tervezésre, a 
beszállításra, az építés-szerelésre, ill. az üzembe helyezésre és a próbaüzemre). Ez azt 
jelenti, hogy a beruházóval szemben egyetlen szervezet vállal és visel egyszemélyi 
oszthatatlan felelősséget a fizikai megvalósítás egészéért. 

A kulcsrakész típusú szerződésnek több fajtája különböztethető meg attól függően, hogy 
a beruházó saját tevékenységével részt vállal-e ebben a folyamatban vagy sem, valamint 
attól függően, hogy a kulcsrakész fővállalkozó részt vállal-e, s ha igen, milyen módon az 
üzembe helyezett létesítmény további üzemeltetésének irányításában. Ezek 
figyelembevételével a következő kulcsrakész típusú szerződésmodellek vannak: 

 klasszikus modell, 
 félig kulcsrakész modell, 
 termék a kézben modell, 
 profit a kézben modell. 

Félig kulcsrakész modell esetén a fővállalkozó csak a meghatározó létesítmény techno-
lógiai folyamatait megtestesítő egységeinek a megvalósítását végzi, míg a beruházó 
magára vállalja az ún. melléklétesítmények megvalósítását, beleértve adott esetben azok 
tervezését, építését stb. 

A termék a kézben modell esetében a kulcsrakész fővállalkozó egy meghatározott ideig 
(általában 2 év) részt vesz az elkészült és üzembe helyezett létesítmény további 
üzemeltetésének irányításában. 

A profit a kézben modell esetében a kulcsrakész fővállalkozó egy meghatározott ideig 
(általában 2–3 év) részt vesz az új létesítmény vezetésében és irányításában. 
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Menedzsmentszerződés 

Lényege, hogy egyaránt hasznosítja a tradicionális és a kulcsrakész szerződéstípusok 
előnyeit, egyidejűleg minimalizálva mindkettő hátrányait. Konkrétan olyan szerződéstípus 
létrehozása a cél, amely amellett, hogy biztosítja legalább a tervezés és az építés-szerelés 
közötti kölcsönösséget és koordinációt, egyidejűleg biztosítja a beruházó minél nagyobb 
mértékű ellenőrzési és irányítási lehetőségeit is a fizikai megvalósítás szakaszában. 

Menedzsment típusú szerződés esetén a beruházó egy beruházás szervezésére, vezeté-
sére és irányítására szakosodott vállalatot bíz meg arra, hogy a létesítmény fizikai 
megvalósítása során a beruházó nevében biztosítsa legalább a tervezés és az építés-
szerelés közötti összhangot és koordinációt. 

A létesítménymegvalósítási folyamat ez utóbbi közreműködőjének neve: menedzsment-
kontraktor. 

A menedzsment típusú szerződésnek a gyakorlatban több modellje alakult ki: 
 egyszerű menedzsmentmodell, 
 tervezés plusz építés-szerelés modell, 
 projektmenedzsment-modell. 

Egyszerű menedzsmentmodell: 

Az egyszerű menedzsmentmodellben a menedzsmentkontraktor csak a vállalkozóval 
(építési) áll közvetlen szerződéses kapcsolatban (a tervezővel nem), így a tervezővel 
csak a beruházónak van szerződéses kapcsolata. A tervezés és az építés-szerelés közötti 
kölcsönös megfelelést és koordinációt kétoldalú szerződések és a beruházó által 
biztosított ügyrend alakítja. Eszerint ez a modell a tervezés és az építés-szerelés 
nagyobb fokú kölcsönösségét és koordinációját biztosítja, és egyben nagyobb 
mozgásteret is enged a beruházónak. 

Tervezés plusz építés-szerelés modell: 

Ez a modell alapvetően annyiban tér el az előbbitől, hogy itt a tervező és a menedzs-
mentkontraktor között is közvetlen szerződéses kapcsolat van, s így a tervezés és az 
építés-szerelés között az integráció magasabb foka jön létre. 

Projektmenedzsment-modell: 

Ebben a modellben a beruházó nemcsak egyszerűen szerződéses viszonyt hoz létre a 
menedzsmentkontraktorral, hanem az utóbbi be is épül a szervezetébe, és együtt hozzák 
létre a létesítmény komplett fizikai megvalósításáért felelős szervezeti egységet, a 
modellben vagy tervezőként, vagy vállalkozóként is részt vesz a folyamatban. Tehát a 
projektmenedzsment részt vehet tervezőként vagy vállalkozóként (építési), ez 
befolyásolja a kivitelezésben közreműködők kapcsolatrendszerét. A beruházó helyzete és 
mozgástere ebben a modellben hasonló az előző két modellhez. 

A menedzsment típusú szerződéses modell előnyei: 

Hasonlóan a kulcsrakész típusú szerződéshez, a menedzsmentszerződés is rövidebb 
megvalósítási időt tesz lehetővé. A beruházónak a fizikai megvalósítás folyamatában 
módosító igényei viszonylag könnyen érvényre jutnak, hasonlóan, mint a tradicionális 
modell esetén. Nem szükséges, hogy a beruházó rendelkezzék a létesítmény 
megvalósításának irányításához szükséges gyakorlati szervezettel (a kulcsrakész 
modellnél sem). 
A menedzsment típusú szerződéses modell legszembetűnőbb hátrányai: A beruházónak 
nincs egy olyan, a fizikai megvalósításban közreműködő partnere, aki egy személyben és 
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oszthatatlan módon vállalna felelősséget a komplett létesítmény teljesítmény-
paramétereiért, határidejéért és a teljes fizikai megvalósítás költségeiért. A 
menedzsmentkontraktor felelőssége alapvetően nem lépi túl az ún. személyes hanyagság 
mértékét, vagyis a tervezésért vagy az építési-szerelési hibákért való felelősség kérdése 
nem mindig egyértelmű (a teljes felelősséget a beruházó viseli). Az alapvető szerződéses 
és információs kapcsolatok nagyobb mértékű azonosságot mutatnak ugyan a 
menedzsmentszerződések esetén, mint a tradicionális modellben, de a kulcsrakész 
típusnál tapasztalható teljes átfedés a projektmenedzsment modellben sem érhető el. Ez 
a körülmény gyengíti a menedzsmentkontraktor koordinációs-integratív képességeit. 
 
2.8 A műszaki ellenőri tevékenység díjazása 

A műszaki ellenőrnek ismernie kell, hogy amikor megbízási szerződést köt, a díjazását 
szabadon, a féllel kötött megállapodás alapján határozhatja meg. A műszaki ellenőrnek a 
megbízása jellegét, nagyságát és időtartamát figyelembe véve és a megbízó 
személyének fizetőképessége és készsége ismerete alapján kreatívan és önállóan kell 
döntenie díjazása összegében, a fizetés feltételeiben és a megállapodott díj 
érvényesítésének garanciáiban. Magyarországon a szolgáltatások díjszabásának két 
formája van: a hatósági ár és a szabad ár. Amely szolgáltatások nem tartoznak az árak 
megállapításáról szóló törvény hatálya alá, azok a szabadáras szolgáltatások. Ebbe a 
formába tartozik a műszaki ellenőri tevékenység díjazása is, ahol a két fél megállapodása 
dönti el a díjazás összegét. 
 
2.8.1 A díjazás módjai 

Bár a műszaki ellenőri tevékenység díjazása szabad megállapodás tárgya, e piac 
területén is kialakultak díjszabási formák és mértékek. A Magyar Mérnöki Kamara és a 
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége ezek ismeretében adta közzé 
2001-ben a Mérnöki és Építészeti Díjszabás (MEDI 2001) jelenlegi díjszabási ajánlásait. 
A MÉDI 2001. figyelembevételével a díjszabás a szolgáltatások ajánlott díját szakágaza-
tonként állapítja meg, az alábbi változatokban: 

 az építési költség a díjalap százalékában, 
 a szolgáltatás tárgyát jellemző természetes mértékegységek (m, m2, m3 stb.) 

alapján, 
 a szolgáltatás elvégzésére fordított idő és a mérnöki idődíj alapján (mérnökóra, 

mérnöknap), 
 fix összegben, hasonló szolgáltatás ajánlott díjához való viszonyítással. 

Attól függően, hogy a beruházás 1 éven belül valósul-e meg vagy több évre húzódik el, a 
műszaki ellenőrzés díjának megállapítása történhet az építési költség (áfa nélküli) 
százalékában kifejezett szolgáltatás nagyságával arányosan (lineárisan) növekvően. Több 
évre elhúzódó beruházás esetében az inflációt arányosan követi a díjszabás; de lehet a 
szolgáltatás nagyságával csökkenő (degresszív) arányban növekvő díjszabás. 

A díjszabás mértéke függhet a beruházás bonyolultságától. A beruházás bonyolultságát a 
MEDI ajánlás I-V. osztályba sorolja. Eszerint például: 

 I. díjosztályba tartoznak az egyszerű építési feladatok, díjosztályi szorzója 0,6; 
idesorolandók az egyszerű építmények. 

 II. díjosztályba tartoznak a kevésbé igényes építmények: díjosztályi szorzója 0,8; 
idesorolandók: a mező- és erdőgazdasági épületek; ipari, üzemi épületek; föld 
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alatti építmények raktározási, honvédelmi és polgári védelmi célokra; erőművek; 
termelőüzemek; színek, barakkok, silók, bunkerek, tárolók; parkolók, közlekedési 
területek, ideiglenes jármű- és gyalogos-aluljárók, alagutak, aknák, földalatti 
vasút, hidak, repülőterek stb. 

 III. díjosztályba tartoznak az átlagos bonyolultságú építési feladatok, a közepes 
igényű építmények: díjosztályi szorzó 1,0; idesorolandók: a lakó- és szállás jellegű 
épületek, a nevelési-oktatási épületek; a vízellátási szállítóvezetékek, víz- és 
szennyvíztározók, medencék, tartályok, mélykutak; légsátorcsarnokok, szabadon 
álló lefedések; gyalogosátjárók, mélygarázsok, magasparkolók, többnyílású és ívelt 
hidak; olaj- és gázvezetékek, folyadéktartályok; szivattyúk, vízkiemelők, kis 
vízművek, gyűjtőmedencék; kalorikus erőművek stb. 

 IV. díjosztályba tartoznak a magas igényszintű építmények: díjosztályi szorzó 1,2; 
idesorolandók: a kereskedelmi, szolgáltató-, vendéglátó, közösségi és kulturális, 
egészségügyi, sport célú, közlekedési épületek; többszintes vagy gépesített 
raktárak, hűtőházak; drótkötélpályák stb. 

 V. díjosztályba tartoznak a kiemelten bonyolult feladatok, különleges igényű 
építmények: díjosztályi szorzó 1,4; idesorolandók a különleges építési módok, 
különleges viszonyok, ill. feltételek, mint pl. új technológia, szerkezeti rendszer 
bevezetése, meglévő építményrészen végzendő ráépítés, hozzáépítés. 

A természetes mértékegységek alapján számított ajánlott díj elve az a) pontban foglaltak 
szerint működik. A különbség az, hogy a nagy tapasztalat, jelentős merítési arány alapján 
állapítható meg a díjtétel. 

Az időráfordításra, a szolgáltatás elvégzésére ajánlott díj azt jelenti, hogy a műszaki 
ellenőr mérnökórában vagy mérnöknapban számolja el tevékenységét. Ehhez 
csatlakozóan határozza meg nemcsak a személyi kiadásait, hanem az egyéb dologi 
kiadásait: pl. a járműhasználat költségeit és egyéb rezsiköltségeit. Az időráfordítás 
igazolása részletes és folyamatos adminisztrációt igényel a műszaki ellenőrtől (különös 
tekintettel az adózási követelményekre). 

A fixáras szerződés jellemzően az 1 éven belüli építési-szerelési munkák műszaki 
ellenőrzésére vonatkozik. Ezeken belül is a fix műszaki ellenőri díj iránt legjellemzőbben 
a lakossági piacon a lakossági körben, pl. társasházak, lakásszövetkezetek lakóépület-
felújítása területén jelentkezik. 
 
2.8.2 A díjazás mértéke 

Ha a műszaki ellenőr vállalkozó, a díjszabás kialakításakor kalkulációt kell készítenie. A 
kalkuláció során a következőket kell figyelembe vennie (áfa nélkül): 

 a szolgáltatást végzők bruttó munkadíját és a munkavállalót terhelő járulékokat, 
 általános rezsiköltségeket: irodaköltség, helyi közlekedés, adminisztráció, 

kommunikációs, felelősségbiztosítási költségek, sokszorosítási költségek, postázási 
költségek, 

 a szolgáltatással kapcsolatos tárgyalások költségeit, 
 pályázati költségeket, 
 a külföldi közreműködéssel, szakfordítással kapcsolatos költségeket, ha ilyen 

felmerül, 
 a dokumentálással és megőrzésével járó költségeket, 
 a munka elvégzésével kapcsolatos, nem helyi közlekedés költségeit, 
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 a helyi adókat, illetékeket, 
 a vállalkozás nyereségét. 

 
 

2.8.3 A díj fizetésének feltételei, garanciái 

A műszaki ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződésben a díj összegében történt 
megállapodás mellett célszerű fizetési feltételekben és a garanciákban is megállapodni. A 
fizetési feltételként szerepelhet többi között: 

 a részszámlázás kikötése, különösen olyan esetekben, amikor a beruházás 
hosszabb ideig, esetleg évekig elhúzódik. A részszámlázás valamilyen munkarész 
befejezéséhez kapcsolódhat, 

 a havi számlázásban történő megállapodás. Ez a megállapodás javasolható a 
mérnökidő alapján való számlázás esetében. 

Fizetési garanciák lehetnek: 
 a megbízó fizetőképességének igazolása, 
 a megbízási díj letétbe helyezése, 
 a késedelmi kamat kikötése. 

Problémaként jelentkezik a műszaki ellenőr szolgáltatásának időbeli rendezetlensége, 
általában a próbaüzem befejezésével a műszaki ellenőr szerepe a szerződés szerint 
megszűnik. Ugyanakkor az építmény utó-felülvizsgálatakor az építtető igényli a műszaki 
ellenőr közreműködését, erre is tekintettel kell lenni, ezt a szolgáltatást a műszaki ellenőr 
vállalkozóként végzi. 
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3 AZ ÉPÍTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPVETŐ 
PÉNZÜGYI ISMERETEK 

3.1 A beruházások gazdaságossági vizsgálata 

A különböző beruházások főbb jellemzője, hogy megvalósításuk és működtetésük 
hosszabb időtartamot jelent. Minden beruházás megvalósítása eltérő mértékben, de gépi 
kapacitás, anyagok és élőmunka felhasználásával valósul meg. Jellemző továbbá, hogy 
minden fejlesztés, beruházás időben, adott időfaktorral kerül kivitelezésre, az idő és a 
ráfordítások egymással szoros összefüggésben vannak. A gazdaságossági számítások 
aszerint változnak, ill. aszerint végezhetők, hogy az időfaktort mint gazdasági tényezőt 
figyelembe vesszük-e vagy sem. 

Az időtényező, vagyis az időfaktor alatt azokat a szorzótényezőket értjük, amelyek a 
pénz időértékének hatását összevontan kifejezik. 

Leggyakrabban az időtényezők következő három konstrukciójával találkozhatunk. A 
gazdaságossági számítások módszertana is ezekre épül: 

a) Kamatfaktor: 

Kt = (1+i)t, 

ahol: t a figyelembe vett évek száma; i az érvényes kamatláb. 

b) Diszkontfaktor: 
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c) Törlesztőfaktor: 
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ahol: n a teljes időtartam, ill. élettartam. 

Formailag azonos időtényezőknek is széles skálája lehet, a pénz időértékének konkrét 
értelmezési módjától függően. 
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Legalapvetőbbek: 

 az időpreferencia, 
 a kalkulatív kamatláb, 
 a banki kamatláb, 
 valamely tetszőleges hitelkamatláb. 

A gazdaságossági számítások alkalmával használatos időtényezők formailag teljesen 
azonosak a bankok és más pénzintézetek által hitel- és kölcsönügyleteknél alkalmazott 
számítási technikákkal. Tartalmilag eltérést az jelenthet, hogy a gazdaságossági 
számítások keretében használatos időtényezők esetében nem a kamatláb szerepel, 
hanem a kalkulatív kamatláb. 
 
3.1.1 Statikus gazdaságossági módszerek 

A statikus gazdaságossági számítási módszerek körébe azok a számítási eljárások 
tartoznak, amelyekben időtényező (vagyis kamatfaktor, diszkontfaktor és törlesztőfaktor) 
nem szerepel. E számítási módszer tehát csak a beruházás anyagi-pénzügyi-élőmunka 
pénzben kifejezett ráfordításai és a beruházással létrehozott eredmény viszonyát 
vizsgálja, időbeliségtől függetlenül. Mutatói: 

a) Egységnyi beruházási ráfordításra jutó évi nyereségnövekmény vagy jövedel-
mezőségi mutató 




Bk
Ny

f , 

ahol: Ny az éves nyereség összege, FL/év; Bk a beruházási ráfordítások összege, FL. 

b) Megtérülési mutató 

Ny
BkM  , 

ahol: a Bk és Ny megegyezik az előző mutatónál közöltekkel. 

A statikus módszerek abban az esetben alkalmazhatók, ha 

 a beruházás kivitelezési ideje nem hosszú, 
 az üzemeltetési költség viszonylag állandó, 
 az amortizációt a költségek között elszámoljuk és abból a beruházás az 

elhasználódás után újra pótolható. 

A statikus számítási módszerek elterjedtek és egyszerűségük miatt közkedvetek is. Al-
kalmazásuk nem igényel komolyabb matematikai felkészültséget, a mutatók eredménye 
jól áttekinthető és könnyen értelmezhető. 
 
3.1.2 Dinamikus gazdaságossági számítások 

A beruházásgazdaságosság-számítások mindazon eljárásai, amelyek az időtényezőt is 
figyelembe veszik, a dinamikus módszerek csoportjába tartoznak. 
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A dinamikus beruházásgazdaságossági vizsgálatok feltételrendszere: 

 a bevételek és kiadások az egyes időszakok elején, ill. végén keletkeznek, 
 az egységnyi befektetéstől időegység alatt megkövetelt nyereség, vagyis a 

kalkulatív kamatláb a beruházás teljes élettartama alatt állandó, 
 a mindenkori befektetési értéktől a kamatoskamat-számítás (mértani haladvány) 

szerinti növekedésének megfelelő megtérülést várunk el. 

A dinamikus gazdaságossági számítások módszereit három nagy csoportba soroljuk: 

 nettó jelenérték-számítás (régebbi elnevezéssel diszkontált hozadékszámítás), 
 belső kamatlábkeresés, 
 annuitásszámítás. 

Nettó jelenérték-számítás: 

Lényege, hogy a beruházás eredményeként kapott hozadékokat diszkontáljuk és 
összegezzük. (A hozadék a bevételek és a kiadások különbsége.) 

A bevétel és a kiadás különbségeként értelmezhető hozadék képletesen: 

Ht = Pt-(Kt + Et)  

ahol: Ht a t-edik évi hozadék; Pt a t-edik évi bevétel; Kt a t-edik évi nem befektetés 
jellegű kiadás; Et a t-edik befektetés jellegű kiadás. 

A dinamikus számítás általában a kezdeti (nulladik) időpont, amit nulla–mínusz 
időpontnak is nevezünk, szerint történik: 
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ahol: az NJE nettó jelenérték: 
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E módszer szerint a beruházás akkor tekinthető gazdaságosnak, ha a nettó jelenérték 
nem kisebb nullánál. Vagyis: NJE > 0. 

A belső kamatlábkeresés módszere: 

A belső kamatláb a tipikus beruházások esetében a beruházás valódi jövedelmezőségét 
fejezi ki. Belső megtérülési rátának is nevezik. Azt mutatja meg, hogy a vizsgált 
beruházásba történt befektetés a teljes élettartamot figyelembe véve átlagosan hány 
százalékos jövedelmezőséggel működik. 
A belső kamatláb mellett a bevételi és a kiadási sor egymással egyenlővé válik: 

 
 

 t
n

t
ttt

n

t
t

r
EK

r
P




















 1

1

1

1 1

0

1

0

, 

ahol: r a belső kamatláb. Ez egyben azt is jelenti, hogy a belső kamatlábbal 
számszerűsített nettó jelenérték-formula értéke éppen nulla. 
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Eszerint a belső kamatláb oly módon is számszerűsíthető, hogy megkeressük azt a ka-
matlábat, mely a nettó jelenérték-formulát nullára megoldja: 
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A belső kamatlábkeresés módszere szerint a beruházás akkor gazdaságos, ha a valódi 
jövedelmezőség nem kisebb a kalkulatív kamatláb szerintinél. 

 

Annuitásszámítás: 

Az annuitásszámítás segítségével meghatározható az a minimális éves nyereség, amely 
fedezi az évente folyamatos tőketerheket: 
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Az eljárás során kiszámítható, hogy milyen kamatterhek, bérleti, ill. lízingdíjak 
vállalhatók a beruházás folyamatos likviditásának megőrzéséhez. 
 
3.2 Beruházások elszámolása 

3.2.1 A munka árának elszámolási módjai 

A beruházások ára és elszámolása a szerződésben alapvetően a következő formákban 
határozható meg. 

Tételes felmérés alapján 

A tételes felmérés során például a szerződés mellékletét képező beárazott költségvetés 
egységárai alapján, az elvégzendő munkák mennyiségét, minőségét, tehát a műszaki 
tartalmat és azzal összefüggő egyéb ártényezőket kölcsönösen és egyértelműen 
egymáshoz rendelve állapítják meg a számla értékét. 

Ez esetben a felek kölcsönösen és egyértelműen rögzítették, hogy a vállalkozó pontosan 
milyen munkát, milyen mennyiségben és minőségben kell elvégezzen, és ezért 
tételenként milyen ellenszolgáltatásra jogosult. E forma előnye, hogy lényegében kizárja 
az elszámolással kapcsolatos vitákat, legalábbis elvben, hiszen a vállalt és elvégzett 
munkák és áruk pontosan beazonosítható, a helyszínen menet közben ellenőrizhető, 
tehát a kifizetés feltételei, a teljesítés egyértelműen nyomon követhető. A gyakorlatban a 
viták arra koncentrálódnak, hogy a vállalkozó milyen munkákat, milyen mennyiségben 
végzett el. 

A költségvetés alapján ez, bár néha csak roncsolásos vagy műszeres vizsgálatokkal 
mindig eldönthető, ha vita merül fel. E forma hátránya az, hogy az elszámolással 
kapcsolatos feladatok, például a tételes felmérési napló rendkívül sok munkát jelentenek 
a vállalkozó és a beruházó képviselője részére egyaránt. Előnyeként említhető meg, hogy 
a megrendelő annyit fizet, amennyi a tényleges feladat elvégzésért jár, a vállalkozó pedig 
annyit kap, amennyi munkát ténylegesen elvégett. Külföldi nagyberuházásokon szinte 
kizárólag ez a forma általános, de hazánkban is terjedőben van. 
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A műszaki teljesítmény fő paramétereinek teljesítése alapján 

A műszaki teljesítmény fő paramétereit és/vagy annak meghatározott, egymástól 
elkülöníthető műszaki egységeinek jellemzőit és az ezekhez rendelhető, például fajlagos 
árakat kölcsönösen egymásnak megfeleltetik. 

Ez esetben a műszaki tartalom valamely jellemzőjéhez kerül hozzárendelésre egy 
meghatározott ellenérték. Az ilyen megállapodások hátránya, hogy csak kölcsönös 
együttműködéssel kerülhetők el a komolyabb viták, és megfelelően csak „nyer-nyer” 
típusú szerződés esetében működnek, ha valamelyik fél számára a szerződés veszteséget 
okoz, a műszaki teljesítés és ár megfeleltetésében az egyetértés hiányosnak bizonyul, 
megindul a vita például arról, hogy a vállalkozónak tudnia kellett-e, hogy a csarnokba 
telepítendő technológia ismeretében a tetőre adott árajánlatában benne kell legyen 
mondjuk 36 m2-enként az automata működtetésű füstelvezető nyílások beépítése. 

Ezen forma a legtöbb veszélyt rejtő, ugyanakkor a leggyorsabb szerződés-aláírásra 
előkészíthető, amely inkább a vállalkozó érdekeit szolgálhatja, alkalmazása főleg nem túl 
bonyolult feladatok ajánlataihoz megfelelő. 

Átalányáras elszámolás 

A műszaki teljesítményt meghatározza, és ahhoz egy meghatározott árat egy összegben 
hozzárendel átalányáron. E forma ismét kevesebb vitát kiváltó megoldás, mivel ez 
esetben a vállalkozó lényegében a beruházás teljes elvégeztetéséért és működőképes, 
kulcsrakész átadásáért felelős, a kockázat a rossz ajánlatból adódóan nagy lehet, viszont 
éppen a felelősségvállalás miatt a haszon is nagyobbra becsülhető jó munka esetén, mint 
a más formáknál. Nagyobb a vállalkozó szabadsága, de a felelőssége is. Főként nagy és 
összetett feladatok esetén fővállalkozási szerződésekhez megfelelő forma. 
 
3.2.2 Az ár és a beruházás átfutási idejének összefüggései, a idő hatása 
az árra 

A megvalósítás költségeire, így az árra is jelentős hatással lehetnek a finanszírozási, 
számlázási feltételek, valamint az idő múlása során bekövetkező pénzügyi-piaci 
változások: 

 A beruházás tervezett átfutási idejének időtartamával kalkulálva, az árat a 
teljesítés ütemezésének megfelelő időpontra „prognosztizálva”, tehát figyelembe 
véve az infláció, a várható áremelkedések, a kamatváltozások, a forint le- és 
felértékelésének hatásait. E fix forma kockázatos, de többnyire a beruházók 
kockázatainak csökkentése érdekében legáltalánosabb forma. 

 A szerződéskötéskori árszinten megkötött ár, amely a teljesítés mindenkori 
időpontjában érvényes inflációs értékekhez van kötve, lényegében egy csúszó, 
változó ár, amelynél a beruházó viseli a beruházás időszakában bekövetkező 
tényleges infláció és egyéb árnövelő tényezők kockázatát. 

 A szerződés munkára vonatkozóan fix ár, kizárólag az inflációs hatások csökkenése 
lehetséges a vállalkozó részére azzal, hogy az árat Ft-ban, de valamely elfogadott 
nemzetközi fizetőeszközhöz kötve adja meg (pl. ecu, dollár stb.). 

Mindezen formák között egyrészt átfedések lehetnek, számos kisebb-nagyobb eltérés 
következhet be a beruházó vagy a vállalkozó igényei alapján, másrészt mindig az adott 
beruházás és a szerződő felek határozzák meg egyeztetés keretében a 
kívánatos/célszerű formát. 



47 

Mint az ármegállapodási formák ismeretéből is következik, már a szerződés megköté-
sekor fontos tényező lehet az elszámolás tekintetében a fizetés megállapodott időpontja, 
ill. a teljesítés részekre bontása. Az elszámolás aszerint történik, hogy a teljesítésre a 
szerződésben egyösszegű vagy részekre bontott számlázási lehetőséget rögzítenek a 
szerződő felek. A szerződés és a tényleges teljesítmény alapján a vállalkozó mint 
teljesítésre kötelezett a szolgáltatás ellenértékét is magába foglaló elszámolást köteles 
készíteni. Az elszámolás számlával vagy részszámlával történik. 
 
3.2.3 Az elszámolások számlatípusai 

A beruházások elszámolása tekintetében az alábbi számlatípusok, ill. fogalmak 
szokásosak és általánosan alkalmazottak: 

 Számla, amely a vállalkozó elszámolása. A számlából pénzügyi és jogi 
szempontból elvben szerződésként egy nyújtható be a szerződés hiánytalan 
teljesítésekor. A számlával szemben alapvető követelmény, hogy egyértelműen 
tartalmazza azon információkat, amelyek a szerződéssel összhangban, arra 
hivatkozva rögzítik, hogy milyen teljesítéshez milyen összeg kifizetése vonatkozik. 

 Előlegszámla, amely a vállalkozó részéről például a munka megkezdéséhez 
szükséges importanyagok beszerzéséhez igényelt pénzeszközöket biztosítja, és 
speciális részszámlának tekinthető, hiszen tényleges teljesítmény nem áll a 
feltüntetett, ill. leszámlázott érték mögött. Elsősorban importanyagokat, 
részegységeket tartalmazó berendezések, teljesítések megkezdéséhez szokásos 
igényelni, vagy olyan megrendelő esetén, ahol a fizetés időbeni teljesítésével 
kapcsolatot kételyek vannak. Általában az előleg értéke normál esetben 10–40% 
között mozog, az e határon kívüli meglehetősen ritka. Megjegyzendő, hogy a 
beruházók, főként a külföldi nagy cégek esetébennem szívesen adnak előleget. 

 Részszámla, amely a szerződésben történt megállapodás szerint nyújtható be, 
általában meghatározott teljesítmény elvégzéséhez kötve. A részelszámolás csak 
lehetőség, azonban kötelezettséggé is válhat, amennyiben erről megállapodás van 
a szerződésben. A részteljesítés és -elszámolás feltételeit, műszaki tartalmát és 
értékét vagy a készültségi fokot úgy kell meghatározni, hogy a részteljesítés, az 
elvégzett munkák megállapíthatók és ellenőrizhetők legyenek. 

 Végszámla, amely részszámlák benyújtását lehetővé tevő szerződés esetén a 
legutolsó benyújtott részszámlának tekinthető. A részszámlák esetében 
követelmény, hogy a szerződés értékét és a korábban benyújtott részszámlák 
értékét a szerződésszerű számlázás megítéléséhez szükséges mélységben, 
„göngyölten” tartalmazza, szükség szerint mellékletekkel. 

 
3.2.4 A részszámlák elszámolása, tartalmi kérdései 

Az elszámolás tekintetében érdemes egy lényeges kérdést kissé részletesebben tárgyalni, 
ez pedig a részteljesítés, ill. részelszámolás. 

Részteljesítésnek nevezzük azt az esetet, amikor a vállalkozó a szereződésben kötele-
zettséget vállal arra, hogy a vállalt teljesítés meghatározott részét a megrendelő 
számára az összes jogkövetkezményekkel együtt átadja. Általában ilyen átadásra csak az 
ún. „osztható” részét szokás átadni, amely önállóan használatba vehető. 

Ugyancsak részszámlázási jogot adhat a szerződés a vállalkozó részére az ún. előzetes 
átadás-átvétel esetére is. Ilyen lehet, amikor a szerződés teljesítése előtt a megrendelő 
egyes munkarészeket ideiglenesen átvesz. Erre példa, amikor egy üzemrész elkészült 
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tetőszerkezetét veszi át például a megrendelő abból a célból, hogy azokon a technológia 
részére szükséges tetőáttöréseket elkészítse, majd visszaadja a vállalkozó részére a 
szükséges további teljesítések céljára. A részszámla benyújtható egy-egy megvalósítási 
szakasz elkészülte után. A megvalósítási szakasz részelszámolása átadás-átvétellel nem 
járó teljesítésnek tekinthető. Ilyen megvalósítási szakasz lehet például egy szálloda 
építésénél akár egy-egy szint vasbeton szerkezetének elkészülte is. 

A részelszámolások egyik elterjedt formája végül a készültségi fok alapján történő el-
számolás. Leginkább az egy összegű elszámolás esetén biztosítani kell, hogy a 
készültségi foknak megfelelő műszaki teljesítmény ellenőrizhető legyen, tehát a 
készültségi fokhoz minden esetben hozzá kell rendelni a munkák műszaki tartalmát, noha 
ez sokszor nem egyszerű feladat. 

Az elszámolás zökkenőmentes végrehajtása érdekében a szerződésben egyértelműen kell 
rögzíteni, hogy mikor, milyen teljesítményt kell produkálni, és ehhez milyen számlázható 
ellenérték tartozhat. Ez főként a komplex, sok feladatot és létesítményt tartalmazó 
beruházások esetében, különösképpen pedig a készültségi fokos elszámolási rendszerben 
igen nehéz feladat. 

A jól előkészített elszámolással kiküszöbölhetők a számlaviták, amelyek egyik fél 
számára sem előnyösek. Az elszámolási viták a ráfordított mérnökóradíjak ára miatt sem 
kedvezőek, azonban veszélyük igazából az, hogy a vállalkozó a teljesítést, a beruházó 
viszont a pénzeszközök nyújtását akadályozza. 

Nem elsősorban az elszámolás témakörébe tartoznak, de azzal szorosan összefüggenek a 
késedelmes teljesítéssel kapcsolatos kérdések. A felek hibájából bekövetkező 
legsúlyosabb eset a meghiúsulás, amikor a szerződés felbontásra kerül. Ilyen esetben a 
meghiúsulás pillanatában a szerződésben rögzítettek szerint az ezen időpontig elvégzett 
teljesítmények elszámolása mellett meg kell állapodni az esetleges meghiúsulási kötbérek 
elszámolásában is. Hasonló, bár általában nem olyan súlyos helyzet a vállalkozó 
késedelme a teljesítéssel. A részteljesítésekre kikötött határidők késedelme esetén 
általában kisebb értékű kötbéreket állapítanak meg, mivel ilyen helyzetben a beruházót 
még lényeges érdeksérelem nem éri, feltéve, ha a késedelem mértéke az átadási 
véghatáridőt veszélyezteti. Szokásos beruházói, ill. megrendelői magatartás, hogy a rész-
határidőkhöz tartozó kötbér érvényesítési jogát fenntartja, és amennyiben a végteljesítés 
szerződésszerűen megtörténik, annak érvényesítésétől eltekint. A részteljesítésre 
vonatkozó kötbér leginkább a vállalkozó ösztönzésére alkalmas a véghatáridő 
betartásához szükséges gyorsító intézkedések megtétele érdekében. A véghatáridőre 
vonatkozó kötbér azonban, figyelemmel a beruházónak, megrendelőnek a késedelemmel 
okozott károkra már rendkívül komoly terheket róhat a vállalkozóra. Kiemelt beruházások 
esetén a késedelmi kötbér akár napi millió forintértéket is elérhet, ami ténylegesen olyan 
súlyos terheket jelent pénzügyileg a fővállalkozó számára, hogy az esetleg egyébként 
pénzügyileg jól megtervezett beruházás esetén az összes nyereséget semmissé teheti. 

Természetesen a késedelem nemcsak a vállalkozó részéről következhet be, hanem a 
megrendelő részéről is, amikor az elvégzett teljesítés vagy részteljesítés ellenértékét 
késedelmesen utalják át. Ilyen esetekre általában a szerződés rögzíti a követelményeket, 
amely túlzott késedelem esetén akár a szerződés felbontásához vezethet, ill. késedelmes 
fizetés esetén, eltérő megállapodás hiányában a magyar jogszabályok szerint a 
mindenkori jegybanki kamat kétszeres értékét kitevő késedelmi kamat kifizetésének 
követelését jelentheti. 
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Mindenesetre minden érintett részéről célszerű egyrészt a beruházás elszámolására 
felkészülni, másrészt a szerződésszerű és nem a késedelmes teljesítésre törekedni! 
 
3.3 Pénzügyi elszámolási módok 

A pénzügyi elszámolási mód segítségével jön létre a beruházás megvalósítása 
költségkockázatainak allokációja. Ebből következően az elszámolási mód egyes típusait 
aszerint különböztethetjük meg, hogy azok a megvalósításban közreműködök melyik 
csoportjához helyezik a megvalósítással összefüggő pénzügyi kockázatok döntő 
többségét. Ennek alapján beszélhetünk: 

 árbázisú, 
 költségbázisú, 
 célbázisú elszámolási módokról. 

 
3.3.1 Árbázisú elszámolási módok 

Az árbázisú elszámolási módban a megvalósítást végző közreműködők tevékenységének 
a beruházó által fizetett ellenértékét előzetesen rögzítik. Ezért ez a pénzben kifejezett 
ellenérték árként funkcionál, következésképpen a megvalósítás tevékenységének 
költségkockázatát gyakorlatilag teljes mértékben a közreműködők viselik. Amennyiben 
nem következik be változás a beruházási projekt tartalmában és terjedelmében a 
megvalósítás során, a megvalósítás költségei a beruházó számára változatlanok 
maradnak, vagyis további kockázatok e tekintetben számára nincsenek. 

A megvalósítás ellenértékét rögzíthetik egyetlen összegben kifejezve, ez az átalányár. 
Lehetséges azonban egységnyi mennyiségekre (a megvalósítás egységnyi mennyisége 
vagy a megvalósításhoz szükséges különféle szolgáltatások egységnyi mennyisége) is 
értelmezni a pénzügyi ellenértéket. Ez esetben egységárak alapján történik az 
elszámolás. 

Az átalányár meglehetősen merev és rugalmatlan mind az esetleges inflációval, mind a 
megvalósítás közbeni változásokkal szemben, az egységárak lényegesen 
rugalmasabbak. Az átalány rugalmatlansága az inflációval szemben az ún. csúszóár-
klauzula bevezetésével csökkenő, a változásokkal szembeni rugalmatlansága pedig az 
egységárakkal történő vegyes alkalmazással enyhítő. Ez esetben az esetleges változások 
átalányárra gyakorolt hatása az egységárak alapján kalkulálhatóvá válik. 

A beruházó szempontjából az árbázisú elszámolási módoknak a következő előnyös 
sajátosságai vannak: 

 eltekintve a megvalósítás során bekövetkező változásoktól, a megvalósítás 
költségei előre ismertek, így pusztán csak ebből az aspektusból nézve lehetőség 
van a megvalósításra vonatkozó pontos pénzáramlási terv elkészítésére, 

 a megvalósítás költségkockázatai, ugyancsak eltekintve a megvalósítás során 
bekövetkező változásoktól, nem terhelik a beruházót. 
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Ezzel együtt az árbázisú elszámolási módok említésre méltó hátrányos következményeket 
is magukban hordoznak: 

 a teljesítményarányos kifizetések kapcsán létrejövő ún. előterhelt elszámolási 
mechanizmus kialakulása. Így az időben korábban sorra kerülő tevékenységek 
relatíve felértékelődnek, míg a befejező tevékenységek relatíve alulértékeltté 
válnak. Ily módon a beruházó gyakorlatilag előfinanszírozást nyújt a 
közreműködőknek; 

 a bizonytalanságok költséghatásaival szembeni rugalmatlanságuk következtében 
kétféle szélsőséges ajánlattevői magatartást is kiválthatnak. Ezek egyike, 
különösen hosszú átfutási idejű beruházási projektek esetében az irreálisan magas 
költségtartalékok képzése az ajánlati árban. A másik szélsőséges magatartás (néha 
tudatosan, a versenypozíció javítása érdekében) a reális költségtartalékok 
figyelmen kívül hagyása. Az előbbi akarva-akaratlanul növeli az átlagos ajánlati 
árszintet, az utóbbi a megvalósítás során okozhat finanszírozási problémát, és ily 
módon lassíthatja magát a teljesítést is; 

 a rugalmassággal függ össze az a sajátosság, hogy szimpla átalányár alkalmazása 
esetén gyakorlatilag bizonytalanná válik a megvalósítás során bekövetkező 
módosítások költséghatásainak elszámolása. Ez számos, a megvalósítást hátráltató 
konfliktushoz vezet a projekttulajdonos és a közreműködők között; 

 minthogy az árbázisú elszámolás alkalmazása feltételezi a teljesítendő 
tevékenységek viszonylag pontos ismeretét, így önmagában is a tevékenységek 
közötti átfedés számának és mértékének csökkenése irányába hat, különösen 
tradicionális szerződéstípussal együtt alkalmazva. 

 
3.3.2 Költségbázisú elszámolási módok 

Költségbázisú elszámolási módban a beruházó a megvalósítás során az aktuálisan 
felmerülő közvetlen költségeket téríti a közreműködők számára. Ezen túl egy előre 
meghatározott (vagy összegszerűen, vagy a közvetlen költségek százalékában kifejezett) 
díjat fizet a számukra általános költségeik, ill. nyereségük fedezetére. Ily módon ez az 
elszámolási mód, ellentétben az árbázisú elszámolással, a megvalósítás 
költségkockázatait a projekttulajdonosra helyezi. 

A költségbázisú elszámolás teljes mértékben rugalmas a megvalósítás közbeni változta-
tásokra, ugyanakkor hajlamos a megvalósítás szempontjából indokolatlan költségnöve-
kedés kialakulására is. 

A költségbázisú elszámolási mód a projekttulajdonos számára adódó előnyei: 

 teljes mértékben rugalmasan viselkedik mindenfajta bizonytalanság költséghatá-
sával szemben, ezért 

 nagyobb mértékű megvalósítás közbeni módosításokat is lehetővé tesz, 
 nem ad lehetőséget rejtett költségtartalékok képzésére, 
 a rugalmasságával magyarázható az is, hogy pusztán a költségbázisú elszámolás 

alkalmazása önmagában is lehetőséget teremt a tevékenységek közötti átfedések 
számának és mértékének növelésére. Ez pedig a megvalósítás időtartamának 
egészét rövidíti, minthogy ez esetben nem szükséges, hogy az ajánlattevők 
számára a teljesítendő tevékenységcsomag előzetesen viszonylag pontosan ismert 
legyen. 
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E nyilvánvalónak tűnő előnyök mellett a költségbázisú elszámolási mód jelentős 
hátrányos következményeket is hordoz: 

 költségnövelési hajlam lép fel a közreműködők oldalán, egyrészt, mert a költség-
kockázatot ebben az esetben a beruházó viseli és nem a közreműködők, másrészt, 
mert az ún. költség plusz százalék típusú elszámolás kifejezetten ösztökéli is erre a 
közreműködőket; 

 miután az elszámolás technikai bázisa, a beruházás egyedileg kialakított, 
ellenőrizhető, áttekinthető és korrekt költség-nyilvántartási és költség-
bizonylatolási rendszer, ez újabb költségnövelő körülmény mind a projekt-
tulajdonos, mind a közreműködők oldalán; 

 a megvalósítás költségei nem pontosan ismertek előzetesen a beruházó számára, 
így az optimális finanszírozást lehetővé tevő, megbízható pénzáramlási terv sem 
készíthető sok esetben. 

 
3.3.3 Célbázisú elszámolási módok 

Az előbbi elszámolási módokat sok kritika érte a szakirodalomban és a gyakorlatban 
egyaránt. A kritika részben a túlzottan egyoldalú kockázatmegosztásra, részben a 
rugalmatlanságra, ill. a költségnövekedési hajlamra irányult. Ezért is alakultak ki olyan 
elszámolási módok, amelyek jobb teljesítésre vagy költségtakarításra ösztönzik a 
közreműködőket. Ezeket nevezzük összefoglalóan célbázisú elszámolási módoknak. Bár 
kialakításuk alapvető motiválója a jobb teljesítés valamely formában történő 
megvalósulása volt, ezzel együtt a célbázisú elszámolási módok sok vonatkozásban 
kiegyenlítettebb kockázati allokációt hoznak létre, mint az elszámolási módok előző két 
csoportja. Ez a jelenség nyilvánvalóan összefügg azzal a körülménnyel, hogy a célbázisú 
elszámolási módok önmagukban nem csak az elszámolási módok előző két csoportjának 
valamelyikére épülve alkalmazhatók. Ezért azokat joggal tekinthetjük a pénzügyi 
elszámolási módok alaptípusainak. 

A célbázisú elszámolási módok legegyszerűbben az elsődleges projektcélok (beruházási 
célrendszer) oldaláról közelíthetők meg. Ezek alapján a célbázisú elszámolás irányulhat: 

 az eredményre, vagyis a létesítmény valamely paraméterében mért jobb 
teljesítésre, 

 az időtartamra, vagyis egy kitűzött határidőhöz viszonyított korábbi teljesítésre, 
 a költségekre, vagyis egy rögzített költségkerethez viszonyított megtakarítás 

elérésére, ill. a túllépés szankcionálására. 

A célbázisú elszámolási módok alkalmazásának alapfeltétele a célok kvantitatív meg-
határozása. Ezzel összefüggésben fogalmazhatók meg a célbázisú elszámolási módok 
alkalmazhatóságának feltételei is: 

 a célérték meghatározása, 
 a cél teljesítéséhez kapcsolódó, pénzben kifejezett ellenérték rögzítése, 
 a célhoz viszonyított jobb (vagy rosszabb) teljesítés pénzbeni elismerésének (vagy 

szankcionálásának) meghatározása. 

Elveikben nincs korlátja annak, hogy akár mind a három lehetséges cél egyidejűleg 
megjelenjen az elszámolási módban, ugyanakkor az a körülmény, hogy ezek az 
elszámolási módok csak az előbbi kettő valamelyikére épülve értelmezhetőek, korlátokat 
állít. Így például árbázisú elszámolásban nem értelmezhető a költségcél, vagy 
gyakorlatilag megoldhatatlan költségbázisú elszámolásban a célhatáridőhöz tartozó 
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költségek elkülönítése. A célbázisú elszámolások tapasztalatai ugyanakkor arra is 
felhívják a figyelmet, hogy minden olyan esetben, amikor a minőség megbízhatóan nem 
ellenőrizhető, sem a megvalósítás, sem egy próbaüzemi eljárás során, ott a „jobb 
teljesítés” nagyrészt a minőség rovására valósul meg. 

A pénzügyi elszámolási módok összefoglalásaként leszögezhető, hogy a két alaptípus, az 
árbázisú és a költségbázisú elszámolás teljesen ellentétes módon hozza létre a beruházás 
megvalósításával összefüggő költségkockázatok allokációját. Ugyanakkor a célbázisú 
elszámolások, bár elsődleges funkciójuk az ösztönzés, mégis a megvalósítás 
költségkockázatainak egyfajta kiegyenlítettebb allokációját is eredményezik. Ez 
különösen a költségcél típusú elszámolási mód esetében nyilvánvaló. 
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4 A FOLYAMATOS RÁFORDÍTÁSOK ELEMZÉSE – 
KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS 

4.1 Költséggazdálkodási alapfogalmak 

A gazdálkodási tevékenység költségelemzési szempontból történő vizsgálata azt jelenti, 
hogy a tevékenységek során költségek merülnek fel, illetve a költségeket mindig valami 
okozza, és a gazdasági szakemberek feladata, hogy ezeket az okokat minél pontosabban 
megismerjék. Minél jobban összefüggésbe tudjuk hozni a költségeket a felmerülésüket 
előidéző okaikkal, annál megalapozottabb lesznek a vállalkozás számviteli, pénzügyi 
információi és ezáltal a vezetőik gazdasági döntése. A költséggazdálkodás lényegéhez 
tartozik, hogy amennyiben a menedzsment jól ismeri a költségek előidézésének főbb 
tényezőit, akkor a sikeres gazdálkodás érdekében képesek eldönteni, hogy mely 
problémák megoldása a legfontosabb. 

A költségek vizsgálata, a költségek felmerülése okainak elemzése szempontjából a 
leggyakoribb csoportosítás a következő: 

 költségnemek, 
 költséghelyek és költségviselők. 

Összetételük szerint: 

 termelési volumennel való összefüggés, 
 költségelszámolási szempontok szerint. 

 
4.1.1 Költségnemek szerinti csoportosítás 

Elsősorban célszerű meghatároznunk, hogy mit értünk költségen, valamely termék vagy 
szolgáltatás érdekében felmerült élő- és holtmunka-ráfordítás pénzben kifejezve. Tehát a 
költség ebben a felfogásban mindig konkrétan valamely termék vagy szolgáltatás 
érdekében merül fel. Különbséget kell tennünk a költség és kiadás között, pl. 
pénzfelhasználást jelent, ha cementet vásárolunk és kifizetjük a cement árát (a cementet 
munkahelyi depón tároljuk). Egyértelműen látszik, hogy ez esetben a vállalat 
eszközállománya nem csökkent, csak az összetétele változott. Költség akkor keletkezik, 
ha a cementet felhasználjuk. A fentiek nem zárják ki azt az esetet, amikor a 
pénzfelhasználás egyben költség is, pl. február elején kifizetik a január havi villamos 
energia számláját. 
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Termelési költség: a vállalkozás adott időszakában felmerült összes élő- és holtmunka 
ráfordítása, egy adott szervezet összes ráfordításait tartalmazza, azokat is, amelyek nem 
hozhatók közvetlen összefüggésbe valamelyik termékkel (pl. ügyvédi díj stb.). 
Természetesen a vállalkozásnak minden ráfordítást el kell számolni a bevételeivel 
szemben. 

A költségnemek szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy milyen tartalmú, megjelenési 
formájú költségekről van szó. Az alábbi táblázat tartalmazza a vállalkozás költség 
nemenkénti felosztását. 
 

4.1 táblázat: A ráfordítások költségnemek szerinti beosztása 
Anyagjellegű ráfordítások  anyagköltség 

 igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 
értéke 

 eladott áruk beszerzési értéke 
 alvállalkozói teljesítmények értéke 

Személyi jellegű ráfordítások  bérköltség 
 személyi jellegű egyéb kifizetések 
 társadalombiztosítási járulék 

Értékcsökkenési leírás  
Egyéb költségek 
Egyéb ráfordítások 
 

A költséghely fogalma 

A költségek nyilvántartása és elszámolása érdekében képzett területi és szervezeti 
egységeket költséghelynek nevezzük. Lényegében a költséghelyekre csak közvetett 
ráfordításokat terhelünk. Általában költséghelyeket a megbízható nyilvántartás 
szempontjából, valamilyen szervezeti rendező elv alapján képzett vállalati területként 
jelölik ki, pl. építésvezetőség, betonüzem, szállítási üzem stb. Ez akkor is lehetséges, 
hogy ha a költségfelhasználás nem a vállalat telephelyén történik, ebben az esetben is a 
szervezeti séma adja a költséghelyképzés logikáját. 

(Természetesen a költséghely logikájából következik, hogy nem mindig valamilyen 
szervezeti terület, hanem gazdálkodási szempontból kiemelt tevékenység is kezelhető 
költséghelyként, pl. a minőségbiztosítási folyamat korszerűsítése.) 

Költségviselő fogalma 

E fogalom pontosításakor azt vizsgáljuk, hogy egy ráfordítási költségtétel melyik termék 
(termékcsoport) érdekében merült fel. Költségviselő tehát lehet egy termék száma, 
megnevezése, vagy egy szolgáltatási tevékenység. Az építőiparban használatos az egyes 
építmények betűvel („A” – épület, „B” – épület stb.) vagy számmal történő (I. épület, II. 
épület stb.) költségviselőkénti kijelölése. A költségviselőkre általában a közvetlen 
költséget terheljük. 
 
4.1.2 A költségek vizsgálata összetételük szerint 

A költségeket összetételük szerint elemi, vagy egyszerű költségekre és összetett 
költségekre oszthatjuk. 
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Elemi (vagy egyszerű) költségeknek nevezzük a további részekre, összetevőkre nem 
bontható költségeket. (Ismert még az egynemű költség kifejezés is.) 

Összetett költségeknek nevezzük a több elemi költséget tartalmazó költségeket. (A 
költségelemzés folyamán ezeket célszerű alkatrészeire, elemi költségekre felbontani.) 
 
4.1.3 A költségek vizsgálata a termelési volumenhez való viszony szerint 

A költségek a termelés mennyiségi változásának hatására eltérő mértékben változnak. 
Jellemző azonban, hogy a volumentöbblethez tartozó költségtöbblet más 
törvényszerűségeket követ, mint a volumencsökkenés hatására bekövetkező 
költségcsökkenés. Ha a volumenek visszafelé mozdulnak, a költségek kevésbé 
rugalmasak. (Ezt a törvényszerűséget költségremanenciának, költség-visszamaradásnak 
nevezik.) 

Alapvetően azonban a költséggazdálkodás szempontjából rendkívül fontos annak 
megállapítása, hogy a költségek hogyan viselkednek a termelési volumen alakulásával 
összefüggésben. Ebből a szempontból a költségek két nagy csoportba sorolhatók: 

 viszonylag állandó (fix), 
 viszonylag változó (variábilis) költségek. 

Állandó költségek 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a költségeknek ez a része egy bizonyos határokon 
belül állandó marad, nem reagál a termelési volumennövekedésre (fix költség). Ez az 
állandóság azonban két okból viszonylagos. Egyrészt, mert összegük és az összes 
költségen belüli arányuk is változhat egyik időszakról a másikra. Ezt a változást azonban 
nem a termelési volumenváltozás idézi elő. Például ebbe a költségcsoportba sorolhatjuk 
egy gépkönyvelő munkabérét. A gépkönyvelő munkabérének emelkedése (esetleg 
csökkenése) nincs közvetlen összefüggésben a termelési volumen változásával, ahhoz 
képest állandó. Bérének változását egyéb tényezők (a szakmában eltöltött idő, 
szakképzettség stb.) határozzák meg. Másrészt, mert állandóság (a volumenváltozástól 
való függetlenség) csak egy adott termelési struktúrára igaz, csak egy meghatározott 
gazdálkodási körülmény mellett érvényesül. Ha a termelés feltételeiben, a termelés 
szerkezetében lényeges változás következik be, akkor ezzel összefüggésben (emiatt) e 
költségek összege is megváltozhat. Például állandó költség az értékcsökkenési leírás. Ha 
a vállalat egy műszakos termelésről több műszakos termelésre tér át, emiatt átmenetileg 
az amortizáció változó költség lesz. 

Az állandó költségek ilyen okból való változásának jellege eltér a jellegzetesen változó 
költségek mozgásától. Amíg ugyanis a variábilis költségek változása bizonyos 
karakterisztikával jellemezhető, addig a fix költségek változása mintegy ugrásszerűen 
következik be, majd a költség a termelési feltételek, a struktúra átmeneti változásának 
tartóssá válása után ismét állandó jellegű lesz. Az állandóság tehát nem jelent 
azonosságot, és csak bizonyos határok között érvényesül. 

Változó költségek 
A változó költségek jellemzője, hogy valamilyen módon követik a termelés mennyiségi 
változásait. Attól függően, hogy a reagálás milyen jellegű, a változó költségek további 
csoportokba sorolhatók. 

  



56 

 a) Proporcionális (arányosan változó) költségek: a termelés volumenváltozását 
azonos irányban és mértékben követik. Idetartoznak: közvetlen anyagköltség, közvetlen 
bérköltség és közvetlen bérek járulékai. Számuk tehát viszonylag kevés, de jelentőségük 
annál nagyobb, hiszen a vállalati összköltség döntő hányadát alkotják ezek a 
költségfajták. 

b) Degresszív (arány alatt változó) költségek változásuk iránya azonos, de 
mértéke kisebb, mint a termelési volumené. Az ilyen jellegű költségváltozás jellemzi az 
üzemi és a vállalati általános költségek jelentős részét. Például a termelő-berendezések 
működtetésének, fenntartásának költségei, a munkavédelmi költségek, a belső szállítás 
költségei a tapasztalat szerint kisebb mértékben emelkednek (vagy csökkennek), mint 
ahogyan a termelés volumene változik.  

c) Progresszív (arány felett változó) költségek) nagyobb mértékben emelkednek, 
mint a termelés volumene, de a változás iránya azonos. E költségek tipikus példája a 
túlórák bérköltsége, de idesorolható a karbantartási költség is. Ha ugyanis a termelés 
mennyiségi növekményét a gépek, berendezések optimális mértékét meghaladó 
igénybevétellel érik el, akkor a fokozott karbantartási, javítási igények miatt ezek a 
költségek nagyobb mértékben növekednek, mint a termelés volumene. 

 d) Regresszív (fordított arányú) költségek: viszonylag ritkábban előforduló 
költségcsoport, amelyre az jellemző, hogy növekvő termelési volumen mellett 
összegükben csökkennek. Ilyen lehet például az üzemek fűtési költsége emelkedő 
munkáslétszám esetén, vagy a részben hulladék anyagot hasznosító üzemek 
anyagköltsége, ha a hulladék anyag keletkezésével járó termelés volumene nő. 

A változó költség csoportosításával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a költségek 
nem mindig sorolhatók egyértelműen a proporcionális, degresszív költségek körébe. 
Általában elfogadható az a megállapítás, hogy a közvetlen anyagfelhasználás (kevés 
kivételtől eltekintve) a legjobban követi a termelés volumenváltozását. Például 10%-os 
termelési volumennövekedés a közvetlen anyagköltségek 10%-os növekedését idézi elő. 
Ez a megállapítás azonban csak akkor helytálló, ha feltételezzük, hogy a termelés 
mennyiségi változása közben fajlagos anyagfelhasználás nem változott. A fajlagos 
anyagfelhasználás megváltozása eltéríti a közvetlen anyagköltség alakulását az 
arányostól, így az lehet degresszív (ha a fajlagos anyagfelhasználás javul), illetve 
progresszív (ha egységnyi termék előállításához több anyagot használnak fel) költség. 

Hasonló a helyzet a közvetlen bérek vonatkozásában: a fajlagos bérmutató megváltozása 
hasonló eltérést idéz elő. 

A gépek működtetésének, fenntartásának költségeit a degresszív költségek tipikus 
példájaként említettük. Előfordulhat azonban, hogy ugyanez a költség egy technikailag 
elavult és erősen lerongálódott üzem esetében – mivel a fokozódó igénybevétel egyre 
növekvő javítási és karbantartási költséget okoz – progresszív költséggé válik. Tehát egy 
általában degresszív költség megváltozott körülmények mellett progresszív jellegű is 
lehet. 
 
4.1.4 A költségek elemzése, költségfüggvények 

A termelés költségei a termelés volumenének változásával szoros, függvényszerűen 
leírható és grafikusan ábrázolható kapcsolatban vannak. A proporcionális költségek 
esetén a termelés egy egységgel való növelése mindig ugyanakkora költségnövekedést 
eredményez. 
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Tehát az összegükben proporcionálisan (egyenesen arányosan) változó költségek a 
termelés terjedelmének, volumenének változásával arányosan változnak. Ilyen költség 
pl. a közvetlen anyagköltség és a közvetlen munkabér. Az összegükben proporcionálisan 
(egyenesen arányosan) változó költségek a termékegységre vetítve – általában – fix 
egységköltséget jelentenek. 
 
Az arányosan változó költségeket az 

Y = b * x 

függvénnyel írhatjuk fel,  

ahol: Y az arányosan változó költséget, 
 x a termékmennyiséget jelenti, 
 b proporcionális költség. 

Az egyes termékek egységére jutó arányosan változó költségek ezzel szemben fix költség 
jellegűek, amelyeket az 

x

Y
y 

 

függvény ábrázol, ahol y az egységköltséget – átlagköltséget jelenti. 

Ha az Y helyébe az bx értéket helyettesítjük, akkor 

y =
x

bx
 

és 
y = b  

függvényt kapjuk. 

Összes költség, illetve egységnyi költség 

 
4.1 ábra: Arányosan változó költségek 

___________ Az összes arányosan változó költségnek alakulása a termelés volumenének 
  függvényében 
--------------- Egy termékre jutó arányosan változó költség alakulása 
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Az arányosan változó költségek alakulása tehát egy olyan egyenessel ábrázolható, amely 
a derékszögű koordináta-rendszer origóján megy át és iránytangense b. Ezzel szemben, 
a termékenységre jutó arányosan változó költséget (csakis egy termékegységre 
vonatkoztatva) nem változtatja meg, annak nagysága állandó. Azonban az 
anyagköltségek és a bérköltségek is megváltozhatnak akár a racionálisabb gazdálkodás, 
a műszaki fejlesztés, korszerű termelésszervezés vagy az anyagárak és bérek 
emelkedése hatására. Ezért az arányosan változó költségeket egy termékegységre 
vonatkoztatva is csak viszonylag állandó költségeknek tekinthetjük. Az ábrából kitűnik, 
hogy arányos változás csak az összes költségre vonatkozik, egységköltségekre nem. 

Az összegükben progresszívan (növekvően arányosan) változó költségek azok, amelyek a 
termelés terjedelmét, volumenét meghaladó mértékben növekednek. Pl. ha a termelés 
növelése érdekében túlórázásra és premizálásra is sor kerül, akkor az utóbbi költségek 
nem arányosan, hanem a volumenemelkedés mértékét meghaladó arányban 
növekednek. 

Az összességükben progresszív költségek – termelési volumen növekedése esetén – az 
önköltséget általában degresszíven növelik. 

 
Összes költség, illetve egységnyi költség 

 
4.2 ábra: Progresszív költségek 

___________ Az összes termék progresszíven változó költségének alakulása a termelés 
  volumenének függvényében 
--------------- Egy termékre jutó progresszíven változó költség alakulása 
 
A progresszív költséget az 

 Y = dx függvény fejezi ki, ahol 1. 

A progresszív költségek függvényét is kifejezhetjük egyszerűbb formában. Ez az 
egyszerűbb függvény: 

Y = dx2 
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A termékegységre jutó, vagyis az átlagos költség: 

Y = 1 


dx
x

dx
 

alakú függvényt, illetve egyszerűsített alakjában 

Y = 
x

dx2
 

Célszerű a progresszív költségek csökkentésére törekedni különösen akkor, ha ennek 
aránya nagy a vállalat költségszerkezetében. 

Az összegükben degresszíven (csökkenően arányosan) változó költségek a termelés 
terjedelmének növekedése esetén növekednek ugyan, de kisebb mértékben, mint a 
termelés volumene. Ilyen költségek pl. a kisegítő üzemek költségeinek, az 
építésvezetőségi és üzemirezsi-költségek, a vállalati általános költségeknek egy része. 

Az összegükben degresszíven változó költségek – a termelés növekedése esetén – a 
termékegység költségének csökkentését eredményezik.  

A degresszív költségeket az 

Y = cx 

függvény fejezi ki, ahol 0    1. 

Összes költség, illetve egységnyi költség 

 
4.3 ábra: Degresszív költségek 

___________ Az összes termék degresszíven változó költségének alakulása a termelés 
  volumenének függvényében 
--------------- Egy termékre jutó degresszíven változó költség alakulása 

 
A termékegységre jutó (átlagos) függvényt gyakran egyszerűbb formában jelöljük. Ez az 
egyszerűbb függvény nem tökéletesen pontos – csupán közelítésnek tekinthető – előnye 
azonban az, hogy könnyen kezelhető. 
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Ez az egyszerűbb formájú függvény: 

Y = c x  

 

A degresszív költség függvénye: 

Y = 1 


cx
x

cx
 

Illetve egyszerűbb alakjában 

Y = 
x

xc  

A függvény alakulásából megállapítható, hogy változatlan értékesítési árak mellett a 
termelésnövekedés hatására a degresszív költségalakulás csökkenti az átlagos termék 
egy egységére jutó költséget. 

Összes költség 

 
4.4 ábra: Állandó költség az összes költség függvényében 

 
A viszonylag állandó költségek a termelési volumen változásának egy meghatározott 
szakaszában függetlenek attól, hogy a termelés mennyisége hogyan alakul, bizonyos 
határok között a volumenváltozásra érzéketlenek, vagy jelentéktelen mértékben 
módosulnak. 
Állandó költségek pl. 

 amortizációs költségek, 
 műszaki és adminisztratív alkalmazottak bére, 
 fűtés, világítás, takarítás stb., 
 iroda, munkahely, üzlet bérleti díja. 

Ha az állandó költségeket a termékegységre vetítjük, akkor csökkenő, regresszív görbét 
kapunk, mert a fix költségek egyenletesen növekvő teljesítményre oszlanak el. 

A technikai fejlődés, a gépesítés fokozódásával a viszonylag állandó költségek részaránya 
emelkedik, ez a növekvő tőkeigényesség következménye. 
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Az összes termékmennyiségre jutó összes költséget az 

 Y = a + bx + cx + dx függvény fejezi ki. 

 
4.5 ábra: A termék egy egységére jutó állandó költség 

 
4.1.5 A költségek vizsgálata utalványozási módjuk szerint 

Utalványozási módjuk szerint a költségeket közvetlen és közvetett költségekre osztjuk. 

Közvetlenül elszámolható költségnek nevezzük azokat a költségeket, amelyekről 
felmerülésük pillanatában pontosan megállapítható, hogy melyik termék, költségviselő 
vagy tevékenység érdekében és milyen összegben merültek fel. 

A közvetlen költségek főbb csoportjai: 

 közvetlen anyag (a termelésben felhasznált alapanyag, energia, beépített 
alkatrész, féltermék stb.) 

 közvetlen bérköltség (a termelésben közvetlenül részt vevők bére), 
 közvetlen bérek járulékai (kiegészítő fizetések, bérpótlékok, a közvetlen 

bérköltségek együttes társadalombiztosítási járulékai), 
 gyártási különköltség (speciális készülékek, szerszámok, különleges 

gyártóeszközök, szoftvertermékek, fogyóeszközök, találmányi díjak), 
 egyéb közvetlen költségek (gépek, berendezések üzemeltetési költségei, 

értékcsökkenési leírása, bérleti díjak). 

Közvetve elszámolható költségek azok, amelyekről felmerülésük alkalmával nem 
állapítható meg, hogy melyik termékkel, költségviselővel kapcsolatban merültek fel. A 
közvetett költségek két gyakori kategóriája a következő. 

Az üzemi általános költségek azok, amelyekről eldönthető, hogy mely termelési 
folyamathoz, illetve annak melyik eszközcsoportjához kapcsolódnak. 

A vállalkozási általános költségek azok, amelyekről nem tudjuk eldönteni, hogy mely 
termelési folyamathoz, illetve annak mely eszközcsoportjához kapcsolódnak. 
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4.2 A kalkuláció 

A költségtani szakirodalom a kalkuláció fogalmát tágabb, illetve szűkebb értelmezésben 
is használja. Tágabb értelmezésben a kalkuláció gazdaságossági számítást jelent, 
melynek célja valamilyen tevékenység gazdaságosságának vagy jövedelmezőségének 
meghatározása. Szűkebb értelemben a kalkuláció önköltségszámítás. 

A kalkulációkat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk, melyek közül különösen 
lényegesek a következők: 

 a kalkulációs egység szerinti csoportosítás, 
 a kalkuláció készítésének időpontja szerinti csoportosítása, 
 a kalkuláció módszere szerinti csoportosítás. 

 
4.2.1 A kalkulációs egység 

Az önköltségszámítás mindig kalkulációs egységre történik – a kalkulációs egység tehát 
az önköltségszámítás tárgya. Kalkulációs egységnek azt a termékmennyiséget, 
szolgáltatást vagy technológiai fázist nevezzük, amelyre az önköltség vonatkozik. 

Kalkulációs egység lehet: 
 termék (egyedi jelleggel, vagy sorozatban előállított termék, vagy megrendelés), 
 termékcsoport, 
 technológiai folyamat. 

A kalkulációs egység meghatározásánál figyelembe kell venni a konstrukció és a 
technológia sajátosságait, a gyártás tömegszerűségét. Az adottságok alapján jelöljük ki a 
megfelelő kalkulációs egységet, biztosítva, hogy a pontossági követelmények kielégítése 
mellett a kalkuláció munkaigénye minimális legyen. 
 
4.2.2 Az önköltség szerkezete 

Az önköltség szerkezetét a kalkulációs séma, a kalkulációs tételek tartalma határozza 
meg. A jelenleg érvényes, általános jellegű kalkulációs séma – amelyben az egyes tételek 
az iparági, szakmai sajátosságoknak megfelelően módosulhatnak – a következő: 

1. Közvetlen anyagköltség. 
2. Közvetlen bérköltség. 
3. Egyéb közvetlenül elszámolható költségek: 

3/a Közvetlen munkabérek kiegészítő fizetései és bérpótlékai, valamint az így 
számított összes közvetlen bér közterhe. 

3/b Gyártási különbség. 
3/c  Értékesítési különköltség.  

4. Közvetlen költségek összesen (1+2+3). 
5. Üzemi általános költségek. 
6. Szűkített önköltség (4+5). 
7. Gyáregységi általános költségek. 
8. Vállalati általános költségek. 
9. Elszámolási különbözetek. 
10. Gyártási önköltség(6+7+8+9). 
11. Műszaki fejlesztési költséghányad. 



63 

12. Garanciális javítási költséghányad. 
13. Teljes önköltség (10+11+12+13). 

Az egyes kalkulációs tételek pontos tartalmát a vállalatok számlakerete határozza meg, 
amely a fentieknek megfelelően a következő, egymástól tartalmilag is eltérő önköltség-
fogalmakat különböztet meg: teljes önköltség, gyártási önköltség és szűkített önköltség. 
 
4.2.3 Az elő-, a közbenső és az utókalkuláció 

A kalkuláció készítésének időpontja szerint – vagyis attól függően, hogy az önköltséget a 
termék előállításának melyik fázisában határozzák meg – van: 

 előkalkuláció; amely a gyártás megkezdését megelőző előzetes önköltségszámítás; 
 közbenső kalkuláció; amely a gyártási folyamat tartama alatt készül; 
 utókalkuláció; amely a gyártás befejezése után a tényleges önköltség 

megállapítása. 

Előkalkuláció 

Előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a gyártás megkezdése előtt 
meghatározzuk valamely termék (szolgáltatás) gyártása során a műszaki és technológiai 
előírások betartása mellett felhasználható élő- és holtmunka mennyiségét, és ebből az 
érvényben levő árak és díjtételek alkalmazásával kiszámítjuk az előállítandó termékek 
tervezett (várható) önköltségét. 

Általában célszerű és szükséges minden új termék gyártását megelőzően előkalkulációt 
készíteni, amely a vállalat vezetőségét már előre tájékoztatja a várható önköltségről és 
így a termelés gazdaságosságát mérlegelni lehet, továbbá az árajánlatok kidolgozhatók, 
a vevők előre tájékoztathatók a termék várható áráról, beruházások esetén számításokat 
lehet végezni a beruházás gazdaságosságára vonatkozóan. 

Közbenső kalkuláció 

A közbenső kalkuláció a gyártási folyamat tartama alatt készül; részben ténylegesen 
felmerült, bizonylatokkal megfelelően alátámasztott költségeket tartalmaz. A közbenső 
kalkuláció elkészítése lehetőséget nyújt a vállalatvezetés tájékoztatására a költségek 
menet közbeni alakulásáról, operatív beavatkozás lehetőségét teremti meg az 
indokolatlan ráfordítások, felmerülések megakadályozására és alkalmas az előkalkuláció 
egyes tételeinek ellenőrzésére is. Általában hosszú átfutási idejű termékek előállítása 
esetén alkalmazzák. 

Utókalkuláció 

Utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a gyártás befejezése után 
kiszámítjuk a termékek tényleges önköltségét. A tényleges ráfordítások megállapításával 
az utókalkuláció tájékoztatást nyújt a vállalati vezetés számára a tényleges önköltség 
alakulásáról, alkalmas a megtakarítások, valamint a műszaki, szervezési és végrehajtási 
hibákból keletkezett többletköltségek megállapítására. 

Az elő-, a közbenső és az utókalkuláció az egységköltség kiszámításának egymással 
összefüggő, szoros kölcsönhatásban levő munkafázisai. Az utókalkuláció – a tényleges 
önköltség megállapítása – jellegéből adódóan kevésbé alkalmas a többletköltségek 
felmerülésének megakadályozására, mint a közbenső kalkuláció. Ez utóbbi által nyújtott 
információk még felhasználhatók a folyó termelésbe való hasznos beavatkozásra. A 
műszaki normákra alapozott előkalkuláció, a kalkulációs munka megfelelő szervezése 
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mellett pedig lehetőséget nyújt tervszerű költséggazdálkodásra, az indokolatlan élő- és 
holtmunka-ráfordítások előzetes megakadályozására. E vázolt összefüggésekből, 
valamint az összehasonlíthatóság követelményéből adódik, hogy a kalkulációs formákban 
biztosítaniuk kell: 

 Az azonos szerkezeti felépítést (kalkulációs séma); 
 Az egyes kalkulációs tételek tartalmi megfelelését; 
 A költségfelosztási módok azonosságát; 
 Az általános költségek vetítési alapjainak tartalmi azonosságát; 
 Az üzemek egységes és év közbeni változatlan tagozását. 

 
4.2.4 A kalkuláció módszerei 

A gyártási folyamat szervezési karakterisztikája, a vállalatok statikus és dinamikus 
szervezeti struktúrája, valamint információrendszere alapvetően meghatározzák az 
alkalmazható kalkulációs módszert. A megfelelő eljárás kiválasztásánál döntő szempont, 
hogy az önköltség megállapítására a vállalati sajátosságokat legjobban figyelembe vevő 
kalkulációs módszer kerüljön alkalmazásra. Ha az előbbi adottságok indokolttá teszik, 
akkor egy-egy vállalat többféle módszert is alkalmazhat. Az ipari gyakorlatban általában 
a következő kalkulációs módszereket használják: 

 egyszerű osztó kalkuláció, 
 egyenértékszámos osztó kalkuláció, 
 pótlékoló kalkuláció, 
 normatív kalkuláció, 
 vegyes kalkuláció. 

Egyszerű osztó kalkulációt azok az ipari vállalatok alkalmazhatnak, ahol a termelés 
egyszerű, általában tehát egyféle terméket állítanak elő. Homogén termelés esetén 
tulajdonképpen minden költség közvetlen; az egyszerű osztó kalkulációt ezért az 
önköltségszámítás közvetlen módszerének is szokták nevezni. 

Egyszerű osztó kalkulációval az önköltség meghatározása úgy történik, hogy a 
tárgyidőszak befejezett termelésének összes költségeit osztjuk ugyanerre az időszakra 
vonatkozó befejezett termelés mennyiségével, figyelembe véve az adott időszak nyitó és 
záró befejezetlen termelésmennyiségét és azok költségeit is. 

Egyenértékszámos osztó kalkuláció azoknál az iparvállalatoknál alkalmazható, 
amelyek konstrukciós szempontból rokon termékeket azonos gyártási technológiával 
állítanak elő; a termékek csupán méretben vagy minőségben térnek el egymástól. 

Egyenértékszámos osztó kalkulációt alkalmaznak a termékcsoportba sorolt termékek 
önköltségének számítására is. Általában tömeggyártásban használják olyan területeken, 
ahol a befejezetlen termelés állománya egy elszámolási időszakon belül jelentősen nem 
változik. Tipikus alkalmazási területei: csavargyártás, edénygyártás, tégla-, cserépipar, 
textil-, bőripar stb. 

A termékek önköltségének meghatározása egyenértékszámos osztó kalkulációval a 
következő: 

 Az azonos technológiával készülő, de méretben vagy minőségben eltérő 
gyártmányok közül számítási egységül vezérgyártmányt választunk ki. 

 Az egyes termékek egyenértékszámának kiszámítása, melyhez olyan 
összehasonlítási alapot kell választani, amely a gyártmányok közös jellemzőjeként, 
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a valóságnak megfelelően fejezi ki az egyes gyártmányok közötti önköltségi 
arányokat, de kialakítható a szakmai sajátosságoktól függően a termékek 
súlyaránya (kész súly), megmunkálási időarány (normaidő), áraránya (eladási ár), 
műszaki jellemzők, vagy a termék használhatósága alapján is. 

 A vezérgyártmány kiválasztása és az egyenértékszámok kiszámítása után az egyes 
termékekből előállított mennyiségeket az egyenértékszámok segítségével 
vezérgyártmányban kifejezett termelési mennyiségre számítjuk át, s az így 
átszámított mennyiséggel elosztjuk az adott időszak összes termelési költségeiből 
a befejezett termelésre jutó költségek összegét. Az eredmény: a vezérgyártmány 
önköltsége, amelyet ha megszorzunk az egyenértékszámokkal, megkapjuk az 
egyes termékek önköltségét.  

E módszer alkalmazhatóságának értékelése lényegében megegyezik az egyszerű osztó 
kalkulációra vonatkozó megállapításokkal. 

A pótlékoló kalkuláció az ipari gyakorlatban a legelterjedtebb kalkulációs módszer, 
azoknál az iparvállalatoknál célszerű, amelyek a termék széles választékát különféle 
üzemekben, eltérő technológiával állítják elő. Ilyen vállalati adottságok mellett az 
előzőekben tárgyalt két egyszerű kalkulációs módszer már nem alkalmazható; a 
felmerült költségeknek csak egy részéről állapítható meg közvetlenül, hogy melyik 
terméket milyen mértékben terheli, jelentős hányada a költségeknek csak közvetve 
számolható el. 
A pótlékoló kalkulációs módszer ennek megfelelően a költségeknek két alapvető 
csoportját különbözteti meg: 

 A közvetlenül elszámolható költségeket; amelyeket felmerülés alkalmával 
közvetlenül kalkulációs egységenként, költségviselőre gyűjtjük és mutatjuk ki 
(ezek: a közvetlen anyag és félkész termék felhasználása, a közvetlen munkabér, 
a közvetlen munkabérek közterhei, a gyártási és értékesítési különköltségek, a 
selejtköltségek), 

 A közvetve elszámolható költségeket; amelyeket elsődlegesen felmerülésük 
helyén, költséghelyenként gyűjtjük, majd meghatározott, a költségek alakulására 
jellemző mutató segítségével osztjuk szét költségviselőkre, a kalkulációs 
egységekre (ezek: üzemi általános költségek, a gyáregységi általános költségek és 
a vállalati általános költségek). 

 
4.3 Fedezetszámítás 

Az üzleti vállalkozás a fedezeti analízis segítségével vizsgálhatja a költség-árbevétel-
profit kapcsolatait, a kapacitáskihasználás függvényében kiemelten a nyereség 
alakulását. A fedezetelemzés segítségével lehet vizsgálni, hogy a fix és a változó 
költségek arányváltozásai hogyan hatnak a vállalkozás jövedelmezőségére. A 
fedezetanalízis az ár/volumen, költség/volumen kapcsolatának elemzése elősegíti a 
menedzsment piaci döntéseinek a megalapozottságát. 

A költségek a termék és szolgáltatások piaci értékesítése révén térülnek meg. A 
vállalkozásnak olyan nagyságú árbevételhez kell jutnia, amely fedezi az igénybe vett 
erőforrások költségeit, az állandó költségeket és ezen túl profitot is biztosít. 
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A fedezeti analízis az AKFN (ár-költség-fedezet-nyereség) struktúra segítségével történik: 

Árbevétel 
– Változó költségek 
Fedezet 
– Fix költségek 
Nyereség 

Természetesen a nyereségnek biztosítani kell a fizetendő adót és a profitot. 

A levezetésből kiolvasható, hogy a fedezet funkciója, hogy fedezze a fix költséget (ehhez 
meghatározott volumenű termék értékesítése szükséges), ennek megtörténte után 
nyereséget képezzen. Ezt a funkciót azon termékek teljesítik, amelyeket a fix költség 
fedezésén felül termeltek. 

Árbevétel 

 
4.6 ábra: Fedezeti pont lineáris változó költség feltételezése mellett 

 

Kiszámítható az a kritikus termékmennyiség, amelynek eladása esetén éppen 
megtérülnek a vállalkozás költségei. 

A gyártmánykarakterisztikák és fedezet alapján számított leggyakoribb gazdasági 
paraméterek: 

 fedezeti hányad, 
 egy normaórára jutó fedezeti összeg, 
 egy forint közvetlen bérre jutó fedezeti összeg, 
 az egy gépórára jutó fedezeti összeg, 
 egységnyi alapanyagból kihozható fedezeti összeg. 
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A fedezeti hányad a termék vagy szolgáltatás értékesítésekor az árbevételből számított 
fedezeti összeg az árbevétel százalékában. 
 
4.4 Határköltség-számítás 

Minden gazdasági döntésnél vizsgálni kell a várható gazdasági hatását. Egy gazdasági 
feladatot akkor célszerű elvállalni, ha annak eredményeként a korábbiakhoz képest jobb 
helyzetbe kerülhetünk. Annak az elbírálása azonban, hogy 

 jobb helyzetbe kerülünk-e, illetve 
 a több változat közül melyikkel kerülünk jobb helyzetbe, több módon történhet. 

Az elemzést elvégezhetjük 
 a tevékenységek átlagos hozama és 
 a tevékenységek határhozama (azaz a változás hozama) alapján.  

 
Azt a gondolkodásmódot, amely nem az átlagszámításon alapuló (hagyományos) 
szemléletet veszi figyelembe, hanem a „változáson” keresztül vizsgálja a gazdasági 
eseményeket (és annak alapján hozza a döntéseket) marginális gondolkodásmódnak 
(szemléletnek), módszerét határelemzésnek határköltség-számításnak nevezzük. 
A határértéken alapuló költségszámítás elsősorban a határköltség megállapítására 
irányul, tehát a határköltség 

 fogalmát tekintve, a rétegtermelés többlettermelés egységköltségét, 
 tartalma alapján a termék változó költségét jelenti. 

A határköltség-elemzés sikeresen használható 
 árpolitika, árengedmény kidolgozásánál, 
 költségkihatású döntéseknél a legmegfelelőbb változat kiválasztásához, 
 átlagköltség-számításon alapuló döntések helyességének ellenőrző számításaként, 
 a kapacitások kihasználásának fokozására. 
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5 KÖLTSÉGVETÉS AZ ÉPÍTŐIPARBAN – A KÖLTSÉGEK 
MEGHATÁROZÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

5.1 A költségvetés helye és szerepe, készítésének céljai 

Egy létesítmény megvalósítása során mind a megrendelőnek (beruházónak), mind a 
vállalkozónak (kivitelezőnek) 

 a beruházás megvalósítása előtt számítania kell a várható kiadásokat. A beruházó 
csak e számítások birtokában tudja ellenőrizni, hogy a vállalkozói ajánlatok 
reálisak-e, 

 a kivitelező pedig ezen számítások alapján alakítja ki árajánlatát, vagyis a 
számított ráfordításokat megtoldva a maga remélt hasznával. 

A várható ráfordítások számításának eszközei és dokumentumai a különböző 
részletességű és pontosságú költségvetések. 

Bár belátható, hogy a költségvetésnek az építőiparban a létesítmény gondolatának 
megszületésétől a műszaki átadásig igen jelentős a szerepe, Magyarországon a formája, 
tartalma, az egyes tényezők számításának módja, a költségek csoportosításának 
lehetőségei jogilag nincsenek szabályozva. 

Korábban jogszabályokban foglalt előírások határozták meg az árak képzésének 
szabályait, a költségek csoportosításának módjait. Az építésben dolgozó szakemberek 
megtanulták, elfogadták és alkalmazták ezt a költségvetési rendszer. Az 1980-as évek 
elejétől, kisebb módosításokkal a piaci jellegű körülmények között is működőképesnek 
bizonyult ez a rendszer. Az 1980-as évek közepére fokozatosan szűnt meg a jogi 
szabályozás, teret engedve a teljes szabadosságnak. Az ipar reakciója az volt, hogy 
„lendületből” továbbvitte a korábbi rendszer piaci körülmények között is jól működő 
elemeit, majd spontán módon fejlődött a külföldi építtetők által az ő hazájukban 
alkalmazott rendszerek néhány pozitívumával. (Meg kell jegyezni, hogy több, kiterjedt 
demokráciájú országban igen komolyan szabályozva van ez a kérdés, pl. 
Németországban a DIN-ben foglalt előírás határozza meg igen sok elemét). 

Az előzőkben elmondottak után ez a fejezet megpróbálja a lehetőségeket minél széle-
sebben bemutatni azzal a jelszóval, hogy „virágozzék minden virág”, de szeretnénk 
ajánlásokat tenni annak érdekében, hogy ne anarchia, hanem közel egy nyelven beszélő 
műszakiak párbeszéde alakulhasson ki. 
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Az építkezések megvalósításának minden szakaszában igen fontos szerepet játszanak a 
költségvetések. Feladatuk, hogy adataikkal kiegészítsék a műszaki terveket, lehetővé 
tegyék az építkezés mennyiségi és gazdasági vonatkozásainak mérését. A költségvetés 
tehát egyúttal műszaki és gazdasági dokumentum is. A létesítmények megvalósítása 
során a műszaki ellenőr is a folyamatba kapcsolódásának fázisa függvényében más-más 
tartalommal, részletességgel és pontossággal igényli és használja a költségvetést. 

Segítségével 

 készíthetik elő a létesítmény beruházási programját, annak gazdaságossági 
számításait, 

 adhatják vállalatba, írhatják ki a versenytárgyalásokat, 
 köthetik meg az építési szerződéseket, 
 számolhat el egymással az építtető és a kivitelező, 
 az építtető vagy képviselője ellenőrizheti a munka minőségét és mennyiségét, 
 nyithatja meg és folyósíthatja a hitelt a bank, 
 hasonlíthatja össze gazdasági szempontból az egyes változatokat a tervező, 
 és legrosszabb esetben egy elszámolási vitában a bírósági eljárás során ítélheti meg 

a helyzetet a szakértő. 
 
5.2 A költségvetés által szolgáltatott és elvárt információk 

5.2.1 Tételes tervezői utasítás adása a műszaki tervek kiegészítéseként 

A műszaki tervek nem tartalmaznak több olyan adatot, amelynek ismerete a 
kivitelezéshez feltétlenül szükséges (minőségi, technológiai, egyéb vonatkozások). Ezek 
ismertetése a költségvetés feladata. Az egyes műszaki tartalmakhoz tartozó, nem minden 
esetben szükségszerűen elvégzendő feladatokat a költségvetés tételeinek kiírási 
szövegében kell rögzíteni. Az ilyen elvárások miatt a költségvetésre még abban az 
esetben is szükség van, ha a költségek meghatározása valamilyen okból elmaradhatna. 
Természetesen a különböző szintű és részletezettségű költségvetések ezt a funkciót 
különböző mértékben kell ellássák, de minden esetben szükség van a műszaki tartalom 
meghatározott mértékű előírására. 

Egy kültéri, kiselemes járdaburkolat készítése során a tervező megtervezi a rétegrendet és ezt 
feltünteti a műszaki tervlapok valamelyikén. E tervrészletből nem derül ki, hogy a 
szerkezet készítése során a termett talaj szintjén tükröt kell készíteni, és ezt a talaj 
minőségétől függő módon a megfelelő műszaki megoldásnak tömöríteni kell. Ezek a munkák 
költséggel járnak, de a burkolat készítéséhez technológiai okokból szükségesek, ezért az ezek 
elvégzésére tervezői utasításként a költségvetés kiírásában való feltüntetéssel van mód. 
 
5.2.2 A munka mennyiségi meghatározása 

A költségszámításhoz a létesítmény szerkezeteihez, szerkezeti elemeihez, folyamataihoz 
tartozó mennyiségeket alapadataként meg kell határozni. Ezek ismerete szükséges a 
szerződés műszaki tartalmának rögzítéséhez, az ajánlati ár meghatározásához, az 
építésszervezési tervek előkészítéséhez, az építőanyagok megrendeléséhez is. 
 
5.2.3 A munka minőségi meghatározása 

A műszaki tervekben igen sok esetben a munka, ill. az adott szerkezet minősége nincs 
pontosan rögzítve. Ez esetben nem arra kell gondolni, hogy előre már az előírásokban I. 
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osztályú minősítéstől eltérően rosszabb terméket kívánnak készíteni, hanem rögzíteni 
kívánják a terméknek a rá vonatkozó előírásokban foglaltakon túl a használati funkciót 
érintő egyéb tulajdonságokat, amelyek a tervekből sem mindig olvashatók ki. 

Például az engedélyezési terveken a nyílászárók többnyire csak méreteikkel szerepelnek. 
A kiviteli tervekben az asztalos konszignációban többnyire már meghatározzák a felületek 
minőségét (pl. mázolt, diófurnérozott pácolt stb.). A furnérozott ajtó esetében is jelentős 
költségkülönbségek lehetnek a felület egyéb jellemzőitől függően, pl. sima vagy kazettás 
kialakítás. E problémakörben felmerülhet a vasalat, a kilincsek kialakításának módja. 
Ugyanolyan funkciójú vasalat ára többszörös eltérést mutathat. Ha nincs meghatározva a 
kilincs pontos minősége, előfordulhat, hogy a kivitelező a barkácsáruház rézkilincsére, a 
megrendelő pedig oroszlánfejes rézkilincsre gondol, ami komoly elszámolási vitákhoz 
vezethet. 
 
5.2.4 A munka költségeinek megállapítása 

Alapvető feladata a munka teljes költségeinek meghatározása, ami a műszaki ellenőri 
munka során alapvető elvárás. Ezeken túl szüksége lehet a munkát ellenőrzőnek a 
teljesítések során a kifizethető pénzösszegek egyéb szempontok szerinti csoportosítására 
is. 
 
5.2.5 Felépítése 

Legyen alkalmas a gazdaságossági vizsgálatához szükséges információk előállításához. E 
funkció (ill. tulajdonság) eredményes működése nagymértékben a költségvetés 
szerkezetétől, csoportosításától függ. 

A költségvetés tételekből áll, amely jellemzően egy szerkezet, szerkezeti elem elkészítését 
(pl. vasbeton gerenda zsaluzása), állapotelérését (pl. finomtakarítás) tartalmazza, és ér-
téke egy egységárral vagy két összeggel, az anyagár és építési díj költsége, fejezhető ki. 
A költségvetési tétel részletességi szintjén, a tételek nagy száma miatt gazdaságossági 
vizsgálatok nem vagy csak igen nagy munkával végezhetők el. A költségvetési 
rendszerben a tételeket különféle csoportosítási elvek alapján gyűjthetjük össze és 
összegezhetjük. E csoportosítási módok megfelelő kialakítása adhat lehetőséget a későbbi 
elemzésekhez szükséges adatok számításához. 

Az építmény költségeit csoportosíthatjuk úgy, hogy melyik mesternek, vállalkozónak 
mennyit kell majd fizetni, azaz munkanemenként összegezzük a költségeket. 
Összegezhetjük úgy is, hogy valamely épületszerkezeti funkció mennyibe kerül, például 
egy épület külső fala a „külső, teherviselő, függőleges, térelhatároló szerkezet”. A 
költségek ilyen csoportosítása a funkció kielégítésének költségeit határozza meg, ami 
lehetőséget ad a vizsgált funkciót biztosító technológiai alternatívák összevetésére. 
 
5.2.6 A versenysemlegesség biztosítása az alkalmazott termékek kiválasztása 
során 

Ennek az elvárásnak a teljesülése a műszaki ellenőr szempontjából igen fontos, hiszen a 
megvalósítás különböző fázisaiban más-más módon kell meghatározni a műszaki 
tartalmat, biztosítva az anyag- és technológiaalternatívák versenyét, legkedvezőbb 
kiválasztásának lehetőségét és a versenysemlegességet. 
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Egy-egy szerkezetet legtöbbször nagyszámú, különböző gyártótól származó anyagból 
lehet elkészíteni. A költségvetésben a tételhez tartozóan pontosan meg kell határozni a 
gyártóktól függetlenül, az alkalmazott anyagok műszaki paramétereit. A projekt 
előkészítésének fázisában, a tendereztetés esetén a költségvetési tétel kiírása ezeket az 
információkat fogja tartalmazni. 

Az ajánlatot adó vállalkozó kiegészítheti, esetleg a kiíró megkövetelheti, hogy az ajánlati 
költségvetésben már az anyagra vonatkozó műszaki paramétereken túl, az ennek 
megfelelő konkrét gyártmány és típus is legyen meghatározva. 
 
5.2.7 Alkalmasság a gépi adatfeldolgozáshoz 

A költségvetés-készítési munka tekintélyes része adatbázisokból elemek kikeresése és 
néhány egyszerű aritmetikai művelet elvégzése, majd ezek rögzítése papíron. E feladatok 
elvégzésében a számítógép igen hasznos segédeszköze a költségvetés készítőjének. A 
számítógép alkalmazásának feltétele a megfelelően felépített tételrendi és erőforrás-
adatbázisok kialakítása. 

Jó lehetőséget nyújt a költségvetés gépi feldolgozása az építkezéshez szükséges erő-
forrás-szükséglet (munkaerő, gép, anyag stb.) gyors kigyűjtésére, összesítésére, 
valamint az ütemtervek készítéséhez is kiinduló alapot ad. 
 
5.2.8 Korszerű tervezési és szervezési módszerek alkalmazása 

A számítógéppel segített hálós időtervezés, a CAD-es műszaki tervezési munkák ese-
tében elvárható a költségvetési adatbázisoknak e rendszerekkel való összekapcsolása, 
ezzel a kiírás és a mennyiségszámítás manuális munkáit csökkentve. 
 
5.3 A költségvetések fajtái 

A költségvetések csoportosíthatók: 

 részletességük szerint, 
 az árképzés módja szerint, 
 a készítés célja szerint. 

 
5.3.1 Költségvetésfajták a részletesség szerint 

A költségvetések az előkészítés, ill. a megvalósítás különböző fázisaiban és különböző 
célokra készülnek, ezért részletezettségük is eltérő. E tekintetben igen sokféle 
költségvetéssel találkozik a műszaki ellenőr. A legjellemzőbbek a következők: 

A normatív adatok alapján készült költségbecslés: 

Nem részletezi (vagy legfeljebb két-három részköltségre bontja) a költségeket. 
Megfogalmazza az építendő objektum legjellegzetesebb műszaki, minőségi vonásait. A 
mennyiségeket építménytérfogatban, szintterületben, vágányhosszban, útfelületben vagy  
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valamilyen használati egységben (kórházi ágy, tanterem stb.) fejezi ki. A költséget 
ebben az esetben egyetlen összeg jelzi. Ez a normatív érték különbözőképpen 
számítható, így 

 a már korábban megépült létesítmények összegyűjtött adatai alapján statisztikai 
módszerekkel, pl. az építmény egységére vonatkozó mutatók (ún. normatívák) 
segítségével, de 

 egyszerűbb feladatok alapján a műszakilag megalapozott becslés is megfelelő 
lehet. 

A munkanem részletességű költségbecslés: 
Egy-egy építmény akár 20–30 munkanemre is bontható. Ezeknek a költségei ugyancsak 
meghatározhatók részletesebb számítások, de normatívák alapján is. A munkanem 
szerinti bontás előnye, hogy az egyes szakmák szerint várható kiadások a tervezés 
időszakában is megbecsülhetők, így a beruházás korai időszakában a beruházó és a 
tervező könnyen módosíthatja az építmény egyes részleteit, hogy ezáltal költséget 
csökkentsen, vagy kihasználja a költségkeret nyújtotta többletet. A számítás jellemzően 
a becsült teljes költségből normatív adatok alapján, fentről lefele történik. 

A szerkezeti bontású költségvetés: 

Az építményt a megvalósítás szempontjából még komplexebb, akár több munkanem 
feladatait is érintő szerkezetekre határozzuk meg a megvalósítás költségeit (pl. sávalap, 
vasbeton oszlop, vasbeton gerenda, adott típusú előregyártott födém stb.). Ez a 
költségvetés műszakilag jó pontossággal képes leírni az építendő létesítményt, és az 
egyes tételekhez tartozó szerkezetek egységköltségei is megfelelő pontossággal 
határozhatók meg. Bár terjedelme és elkészítési ideje lényegesen nagyobb az előzőeknél, 
már a vállalkozást megelőző számításokra, a vállalási ár megalapozására is alkalmas. 

d) A részletes, tételes költségvetés: 

Részletezettsége szerkezet, szerkezeti elem, esetleg állapot. Alapegysége a tétel, amely 
általában egy munkafolyamatnak felel meg (pl. zsaluzás, vasszerelés, betonozás stb.). 
Legtöbbször tehát egy komplex szerkezet vagy építési állapot csak több tétellel írható le. 
Magyarországon a készített költségvetések döntő többsége ilyen részletezettségű. Ehhez 
a részletezettségi szinthez készültek az építőipari termelés döntő hányadát magukban 
foglaló tételrendeket tartalmazó költségvetési segédletek (ÖN, EMIR stb.). A nagy 
részletesség miatt ezek a költségvetések igen terjedelmesek, és elkészítésük jelentős 
munkát igényel. 
 
5.3.2 Költségvetésfajták az árképzés módszere szerint 

Az egységáras költségvetésben az egyes szerkezetekre vagy tételekre határozzák meg az 
árakat (ez a gyakorlatban a legelterjedtebb). 

A végösszegképző számítási rendszer, ahol a költségelemeket nem tételekhez kapcsolják, 
hanem összesítve állapítják meg az építmény megvalósításához szükséges összes 
erőforrás (a teljes létesítményre vonatkozó élőmunkaóra, gépműszakóra és 
anyagszükséglet) mennyiségét, majd az erőforrás egységköltségeinek ismeretében 
számítják ki a végösszeget. Ezt a módszert hazánkban csak ritkán, egyszerűsített 
költségszámításként alkalmazzák jellemzően kisebb, egyszerűbb építmények esetében. 

Egy családi ház építésének költségvetése több száz tételből, akár 30–40 oldalas tételes 
költségvetéssel írható le. Egy „komfortos” kutyaól építéséhez tartozó tételes költségvetés 
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szintén akár százas nagyságrendű tételt is tartalmazhat. Nyilván egy ilyen egyszerű, a 
már korábban leírt elvárások csökkenthetők, mivel nem várjuk el a költségvetés minden 
funkciójának teljesülését (pl. a tervezői utasítások tételes megjelenését, a minőségek 
pontos meghatározását). Elegendő meghatározni, hogy a „mester” hány óra alatt készíti 
el a művet, mennyi kavics, cement, tégla, fa stb. kell, ezt a közeli építőanyag-kereskedő 
mennyiért adja, minek alapján már kalkulálható a kutyaól bekerülési költsége. 
 
5.3.3 Költségvetések az árképzés pontossága szerint 

A részletesen kalkulált árakat tartalmazó költségvetésben az egyes tételekhez tartozó 
egységköltségek költségtényezőit külön-külön számítják ki és összegzik. 

A költségbecslés esetén árakat már megépült objektumok tapasztalatai normatíváinak 
felhasználásával számítják. 
 
5.3.4 A készítés célja szerinti költségvetésfajták 

A készítés célja szerint megkülönböztethető költségvetések a következők: 

Költség-előirányzat (költségbecslés): a költségbecslés általában vázlattervekhez készül, 
ha még nincsenek részletes tervek, pontos minőségi és mennyiségei információk. 
Előfordul, hogy a költségek meghatározására fordítható idő rövidsége miatt készül 
költségbecslés a részletes kiviteli szintű költségvetés helyett. 

Ajánlati költségvetés: az ajánlatot adó önköltségének ismeretében, általában a piaci 
viszonyokat is mérlegelve megállapított költségeket tartalmazza. 

Kiviteli szintű, tételes költségvetés: általában a kiviteli tervek alapján készítik, az egyes 
szerkezetek műszaki minőségének és mennyiségének ismeretében. Ebben a 
költségvetésben célszerű a tervekben fel nem tüntetett tervezői utasításokhoz tartozó 
feladatokat is meghatározni. 

Önköltségszámítás: esetében a vállalkozónak a megvalósítás során várhatóan felmerülő 
közvetlen (anyag és díj), valamint az egyéb járulékos költségeit állapítják meg, így az 
ajánlati ár alapját képezheti a piaci és egyéb viszonyok figyelembevételével végzett 
korrekciók után. 
 
5.4 A költségvetés készítéséhez használt tételrendek 
5.4.1 A szerkezet-szerkezeti elem részletességű tételrendek 

Ezek a szakmában tételesnek nevezett részletességű költségvetés-kiírások alapjául 
szolgáló adatbázisok, amelyek tételrészletessége a szerkezet, szerkezeti elem. 

Egy vasbeton gerenda költségeinek kiírása lehetséges úgy, hogy az azt alkotó 
munkafolyamatokat nevezzük meg és költségeljük, így az állhat zsaluzásból, 
vasszerelésből és betonozásból, azaz a szerkezeteket vagy azok elemeit határoztuk meg. 

Az elmúlt néhány évtizedben többféle, az építőipari termelés költségelemeit, viszonylag 
jól leíró szerkezet, szerkezeti elem-részletezettségű normagyűjtemény jelent meg. 
Napjainkban a normagyűjteményeket csak néhány vállalkozás gondozza és forgalmazza, 
ill. kínálja ezzel kapcsolatos szolgáltatásaikat. 
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A költségvetések készítésénél, az árajánlatok összeállításánál általában e normagyűj-
temények tételrendjét használjuk. 

A gyakorlatban elterjedt normagyűjtemények az építőipari termelés döntő részét leíró 
tételrenddel rendelkeznek. A piacon található normagyűjteményekben a tételekhez 
tartozó jellemző információk általában az alábbiak: 

 a tétel azonosítója, amely általában több számcsoportból álló karaktersorozat, 
például: 

33-005–1.1.1.1.1.1., 
31-21-011, 
6–452, 

 a tétel műszaki tartalmával, az elvégzendő munkával kapcsolatos információk, 
 a tételben foglalt feladat elvégzéséhez szükséges munkaerő, gép és anyag normák. 

A megvalósítás szükségleteit a munkaerőnorma esetében műszakóraegységben, az 
anyagszükséglet-normákat az anyag természetes egységében, a gépszükséglet-
normákat a gyakorló szakember számára jól használható módon, reprezentatív gépekre 
vonatkozóan műszakóraegységben, vagy a gyakorlati munkában nehézkesen használható 
kW∙h egységben adja meg (bár némelyik költségvetés-készítő programrendszer már 
korábban is igyekezett a naturális mértékegységre való alternatív megoldás 
lehetőségének biztosítására). 

A tételekhez tartozó normák tartalmazzák mind az új, mind a felújítási munkákra 
vonatkozó értékeket, de előfordulhat, hogy külön normagyűjteménybe kerültek ezek az 
értékek. 

Költségvetés-kiírási segédletek 

Az iparban szabályozás, ill. ajánlás híján a közeli és távolabbi múltból származó nor-
magyűjteményhez tartozó tételrendeket használnak, amelyeket üzleti vállalkozások 
fejlesztenek és tartanak karban, azonban még a szakma elterjedten használja a régi, 
akár több évtizedes rendszereket is, amelyek a folyamatos karbantartás hiánya miatt 
már csak jelentős kompromisszumokkal felelnek meg a napi követelményeknek, és az 
EU-csatlakozás után elvárt versenysemlegesség követelményét sem biztosítják. 

A könyv megjelenésének időpontjában szakmailag megfelelő, elterjedt tételrendek és a 
kapcsolódó norma- és árrendszerek szempontjából alkalmazásra javasolható a 

 TERC Kft. által kidolgozott Összevont Építőipari Normarendszer, ÖN; valamint 
 a KONTROLL Kft. által gondozott HunÁr adattárak. 

A következő fejezetben a TERC Kft. hozzájárulásával részletesen mutatjuk be mintaként a 
ma korszerűnek tekinthető, az EU elvárásainak megfelelő Összevont Építőipari Nor-
marendszer, ÖN tételrendet és normarendszert. 

Az ÖN tartalmazza az egyes tételekhez tartozóan: 

 a tétel azonosítóját, 
 a tétel műszaki tartalmával, az elvégzendő munkával kapcsolatos információkat, 
 a tételek megnevezésében a versenysemlegességnek megfelelően nem szerepel a 

termékek márkaneve, gyártója, 
 tartalmaz egy rövidített tételszöveget is a könnyebb áttekinthetőség érdekében, 

valamint 
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 a tételek nagyobb részénél táblázatos formában megtalálhatók a tételben szereplő 
termék műszaki paraméterei, 

 hasonlóan korábbi normagyűjteményekhez, a tételben foglalt feladat elvégzéséhez 
szükséges 

 munkaerőnormát műszakóraegységgel, 
 gépnormát műszakóraegységben és 
 anyagnormát. 

A normaértékeket mind az ÚJ, mind a FELÚJÍTÁSI munkákra tartalmazza. 

Napjainkban is használatosak a már korszerűnek nem mondható, de igen elterjedt 
építőipari normagyűjtemények: 

Építőipari Műszaki Iránynormák – ÉMIR_(„kék könyv”). 
Bár eredeti formájában már elavult, az iparban még elég jelentős az alkalmazási köre 
ennek az 1980-as évek közepén kiadott normagyűjteménynek. Nyolc kötetben átfogja az 
építőipari termelés nagy részét, azonban CSAK ÚJ LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ 
NORMÁKAT TARTALMAZ. Ez jelentősen rontja használhatóságát. 

Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák – FÉMIR_(„szürke könyv”). 
Ez is a 80-as évek közepének terméke. Tartalma és lehetőségei az ÉMIR-hez hasonló, 
azonban csak fenntartási munkákra vonatkozó normákat tartalmaz, így felépítése az 
ÉMIR-hez hasonlóan nem túl szerencsés, a két normarendszer együttes alkalmazása 
nehézkes. 

Egységes Építőipari Normagyűjtemény – ÉN („zöld könyv”, vagy később „az építőkockás 
könyv”). Az 1994-ben kiadott, még napjaink igényeinek is jól megfelelő Egységes 
Építőipari Normagyűjtemény felépítése, szerkezete hasonló az ÉMIR-éhez. A 
normaértékeket mind az ÚJ, mind a FELÚJÍTÁSI munkákra tartalmazza, ezzel jelentősen 
egyszerűsítve használatát. A fenti tartalmi bővülésen túl a normaképzés során egységes 
feltételek alkalmazásával (belső anyagmozgatás mértéke, anyagveszteségek, 
segédanyagok stb.) javult a megbízhatósága. A tételrend kialakítása során alkalmazkodva 
a technikai, technológiai fejlődéshez, a kor követelményeinek megfelelő tételek kerültek. 

Egységes Építőipari Normagyűjtemény Kisüzemi körülmények között – ÉNK („zöld 
könyv”, vagy később „az építőkockás könyv”). Első kiadásának időszaka, felépítése, 
tételrendje hasonló az ÉN-ben találhatóhoz. A kisüzemi körülmények közötti termelés 
jellemzőinek megfelelően nagygépeket nem igénylő technológiákat tartalmaz, ezekhez 
csak szerszám jellegű gépek szükségesek, ezért a tételekhez tartozó gépnormákat e 
normagyűjtemény nem tartalmaz. A tételazonosító rendszere az ÉN-től eltérő, egy 
korábban használt kisüzemi jellegű normagyűjteményéhez hasonló felépítésű. 
Normaértékei figyelembe veszik a kisvállalkozói munkavégzés sajátosságait, az eltérő 
munkakörülményeket. 
 
5.4.2 A komplex szerkezet részletességű tételrendek 

A költségszámítási feladatok során sok esetben nincs szükség vagy lehetőség sincs a 
megfelelő információk hiányában a tételes szerkezet-szerkezeti elem részletezettségű 
költségvetési kiírások elkészítésére. Igen sok esetben megelégszünk egy kevéssé 
részletes, szerkezet–komplex szerkezet szintű kiírással. 

Az előbbi vasbeton gerenda részletes kiírására sok esetben lehetőség sincs, mert például 
a részletes vaskimutatások még nem állnak rendelkezésünkre. Ebben az esetben 
megelégszünk az átlagosítás nagyobb mértékével, és komplex szerkezetként értelmezzük 
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a gerenda készítéséhez technológiailag összerendelt folyamatokat, és komplex 
szerkezetnek tekintjük azt, hogy: Vasbeton gerenda készítése m3 egységgel. Ez 
tartalmazza megfelelő hányaddal a zsaluzási, vasszerelési és betonozási feladatok 
erőforrás-szükségleteit, ill. költségeit. 

A magyarországi gyakorlatban a komplex szerkezet szintű tételrendek kialakítására 
ajánlás nincs, és csak a spontán fejlődés eredményei alapján kialakult, folytonosan 
változó egyedi kialakításokkal találkozhatunk a fejlesztők ajánlatai között. 

Erre a részletességi szintre vonatkozó egységárakat tartalmazó időszakos 
áraktualizálással megjelenő kiadvány az Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉTK Kft.), 
amelyben megtalálható az adott időszakra jellemző: 

 néhány elterjedtebb épülettípus fajlagos építési költsége, 
 fajlagos építési költségek néhány épületszerkezetre, és 
 komplex szerkezetekhez tartozó egységárak. 

 
5.5 Az árképzés 

Mottó: Annak ellenére, hogy a jelenlegi hazai szabályozásban mindent szabad, amit nem 
tiltanak, az árképzésben különösen fontos, hogy az árak meghatározásánál minden, a lé-
tesítmény építésével kapcsolatos költséget valamely költségtényezőben fel kell számolni! 

Az árképzéssel kapcsolatban közvetlen hatósági szabályozás nincs. Az árképzés módját, a 
költségek tartalmát szokások és a korábban eltörölt rendeletből megmaradt „emlékek” 
alapján, valamint a külföldi befektetők által megkövetelt költségelemek, számítási módok 
alapján állapítják meg. 

Mivel az árak szabad árak, a piacon alakulnak ki, a piacot kivéve semmilyen szabályozás 
nincs. Az előzőekből következően egymástól eltérő tartalmú árakat és felépítésű 
ársémákat találunk hazánkban. Ebben a kissé kaotikus környezetben könyvünk csak az 
eligazodást segítheti, és a gyakorlatban elterjedten alkalmazott és bevált rendszert 
ismertet, megemlítve a hazai építési piacon jelen lévő külföldi megrendelők által 
alkalmazott, esetleg megkövetelt elemeket, módszereket is. Természetesen hasonlóan jó 
eredményt adhat több, más felépítésű árképzési rendszer is. 
 
5.5.1 Az átlagosítások problémája az árképzésben 

Az árképzés célja a költségvetési tételek egységnyi mennyiségéhez tartozó árak, az ún. 
közvetlen költségek meghatározása. Ez összetett, jelentőségében is kiemelkedő 
feladat. Az ár képzése során nem csupán az árak tartalmát, a kivitelezés során felmerülő 
költségek elszámolási rendszerét kell ismernie, hanem megfelelő információval kell 
rendelkeznie a vállalkozásnál alkalmazott sajátos építéstechnológia részleteiről, a 
vállalkozási stratégiájáról, az egyéb költségráfordításokról. 

Az átlagosítások szerepe az anyagköltségek esetében van, mivel ezek a költségek 
jelentős hányadát teszik ki, és a piaci hatásoktól függően gyakran változhatnak. 

Az egyes kivitelezők által elérhető anyagárak akár azonos időszakban is jelentős 
mértékben eltérhetnek, ha valamely vállalkozás rendszeresen vásárol valamely gyártótól 
nagyobb mennyiséget, akkor jelentős, akár 30–40%-os beszállítási költség 
csökkenésével is kalkulálhat. 
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A „tömeganyagok” esetében nagymértékben függnek a szállítási távolságtól és a szállítás 
módjától. 

Az előzőek miatt országos anyag- és díjköltségek nem vagy csak jelentős fenntartásokkal 
alkalmazhatók, mert nem veszik figyelembe a régió jellemzőit, az ezzel összefüggésben 
álló munkaóraköltséget, a szállítási távolságok különbözőségéből adódó anyagköltség 
eltéréseket. Az anyagárak megállapítása a megrendelői, tervezői előzetes 
költségbecslések során elképzelhető, mégpedig az országos átlagokat tükröző, 
szolgáltatásként rendelkezésre álló adattárak alapján, azonban ezek sem tartalmaznak 
fuvarköltséget, így a tapasztalati adatok alapján lehet százalékolni őket. 

A fuvarköltségek ily módon való becslése igen veszélyes dolog, mert nem mindegy, hogy 
a homok 1 köbméterének árára kell-e megmondani a fuvarköltség százalékos értékét, 
ami relatív igen nagy lehet (20–50%), vagy gépészeti szerelvényre ugyanezt. A 
problémát tovább bonyolíthatja, hogy azonos termékek árszórása is jelentős lehet, így 
egy mosdócsaptelep esetén a beszerzési árra vetített százalékos fuvarköltség akár 
nagyságrenddel eltérhet, annak ellenére, hogy mindkét termék kis doboz fuvarozását 
jelentheti. 

A díjköltség kalkulálásánál a munkaidőnorma és a vállalkozására jellemző rezsiórabérrel 
számolva célszerű meghatározni a díjat. 

A fenti megállapítások alapján is kijelenthető, hogy árajánlatot adni – és ezt a műszaki 
ellenőrnek komolyan venni – egy létesítményre a nagy értékű anyagok építési helyre 
vonatkozó árainak és szállítási költségeinek beszerzése és meghatározása nélkül 
felelőtlen, a vállalkozás és a létesítmény megvalósulása szempontjából is veszélyes 
dolog! 
 
5.5.2 Az árséma, az árösszetevők tartalma és számítási módja 

Az árképzés során a költségtényezőket valamilyen meghatározott rendszer szerint 
állapítják meg, majd összegzik. Az árképzés menetét teszi áttekinthetővé az árséma. Az 
ársémának alkalmazkodnia kell a költségvetési rendszer jellemzőihez. Tekintettel arra, 
hogy Magyarországon napjainkban kétoszlopos költségvetési rendszer az elterjedt, az 
árakat is általában ebben a bontásban adják meg. 

A költségtényezők tartalmát és felszámítási módját egy-egy időszakban különböző 
gazdaságpolitikai megfontolások alapján alakíthatják ki. Az árséma az adózási 
előírásoktól is jelentősen függő, időben változó rendszer, amely különbözhet akár 
vállalkozásonként is. Az adott országok jogi, adózási és szabványügyi (pl. DIN) 
szabályozásától függően van olyan költségvetési rendszer, amelyben más az árséma, 
több (vagy kevesebb) költségtényező szerepel, mások a közvetlenül és közvetve 
felszámolható költségek, mások a költségcsoportosítási elvek és szintek. 

A szállítási és rakodási költség például összevonható az anyagköltséggel, a bérköltség 
egyik elemét, a bérjárulékokat külön is fel lehet számítani. Az építési díj és az 
anyagköltség összevonható egyetlen egységárrá. Az ár költségtényezői között 
szerepeltethető a haszon is. Jelenleg Magyarországon az a gyakorlat, hogy az ajánlati 
árakba általában a vállalkozó mindezt beépíti a tételek áraiba. 
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Egy Magyarországon széles körben elterjedt és alkalmazott árséma 

A költségelemek klasszikusnak tekinthető elkülönítése esetén vannak 

 az anyagköltség és 
 az építési díjak. 

Az építési díj számítására a gyakorlatban kétféle módszer terjedt el: 

 a munkahelyi általános költségek tételenként való felszámításával, a vállalkozás 
általános rezsijének utólagos, a közvetlen költségenként túli, bruttó fedezetként 
való felszámításával, valamint 

 a rezsiórabér alkalmazásával, az összes, a munkahelyi és a vállalkozás központi 
rezsijének, azaz az összes fel nem osztható költségének figyelembevételével. 

Az anyagköltség (A) 

Az építéshelyi anyagár (Aa) tartalmazza az anyagok beszerzési árát a gyártóműtől (Ak) 
vagy kereskedőtől, valamint az anyag szállításával, rakodásával kapcsolatos költségeket 
(F): 

Aá =Ak+F. 

Az építési helyen a tételben foglalt szerkezet egységére jutó anyagköltség (A), a tételben 
foglalt szerkezet egységére eső anyagnorma szerinti szükséglet (na) és az építéshelyi 
anyagár ismeretében számítható: 

A = na * Aá 

Az anyagnormákat normagyűjtemények tartalmazzák. Olyan költségvetési tételeknél, 
amelyek a normatáblázatokban nem találhatók meg, az anyagnormát szabványok, 
műszaki előírások, a szerkezetek részlettervei, műhelyrajzai alapján a műszakilag 
indokolt mértékben kell meghatározni. A normatáblázatokban szereplő anyagnorma 
minden olyan anyagot, szerkezetet, félkész terméket magában foglal, amely szabvány, 
kivitelezési szabályzat, műszaki előírás szerint a megvalósításhoz szükséges, akár beépül 
a szerkezetbe, akár elhasználódik az építés folyamán. 

A normák tartalmazzák a máshol el nem számolható többleteket és levonásokat. 

 Ilyen többlet a káló. A káló olyan anyagveszteséget jelent, amely a szállításnál, 
rakodásnál, tárolásnál, feldolgozásnál, megmunkálásnál, bedolgozásnál 
jelentkezik. Az ilyen veszteséget (tapasztalati adatok alapján) az anyagnormák 
készítésekor anyagonként eltérő mértékben figyelembe vették, ill. 
normatáblázatokban nem szereplő tételek anyagigényének meghatározásakor 
figyelembe kell venni. 

 A normagyűjteményekben a segédszerkezetek (állványzat, zsaluzat, dúcolat stb.) 
anyagnormáit tört jelöli. A nevezőben az egyszeri beépítéshez szükséges anyag 
(amit ki kell szállítani az építés helyszínére), a számlálóban az egyszeri beépítés 
alkalmával elhasználódó mennyiség található (pl. a zsaludeszka felhasználási 
száma 20, azaz egyszeri felhasználás során csak az 1/20-ad faanyagköltség 
számolható el). Ezen tételek esetében a megrendelő csupán az elhasználódott 
anyag ellenértékét teríti meg a vállalkozónak, mert a segédszerkezet elbontásakor 
a többi anyag visszatérül, s vállalkozó azt más munkáknál ismételten 
felhasználhatja. Az elvesző segédszerkezetek (pl. bennmaradó szádfal) esetén 
természetesen a kálóval növelt teljes anyagmennyiség ellenértékét meg kell 
téríteni. 
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 Az anyagnormák nem tartalmazzák azoknak az anyagoknak adatait, amelyeket 
más költségvetési tételben vagy más költségtényezőben számolnak el, így 

o a gépekhez szükséges üzem-, kenő-, segédanyagokat, darupályát stb., mert 
ezeket a gépköltségek tartalmazzák, 

o az ún. rezsianyagokat (pl. talpas létra, bakállvány 3,0 m magasságig, 
munkaruhák stb.), mert ezeket az általános (rezsi-) költségek tartalmazzák, 
abból kell költségeiket fedezni. 

Az anyagbeszerzési ár a felek által megállapított időpontban érvényes utánpótlási ár, 
amely a forgalmazó (szállító) árjegyzékben, árajánlatában található. 

Az anyagárak, termékek utánpótlási árai a termelőhelyektől, gyártóművektől, 
kereskedelmi vállalatoktól szerzett információk útján is megállapíthatók. (Az önköltség 
vagy ajánlati ár meghatározása esetében ez az utóbbi eljárás javasolható.) 

Az anyagok beszerzési ára a termelőhelyen (általában) szállítóeszközre felrakva értendő. 
Ha a terméket a kivitelező maga állítja elő, annak árát az érvényes szabályok szerint kell 
kalkulálnia. Az anyagárakban a kivitelezés során bekövetkezett változásokat a vállalkozó 
többféle módon háríthatja át a megrendelőre: 

 a számlával igazolt tényleges anyagköltségek elszámolásával, 
 időszakonként a KSH közzéteszi az árváltozásokból adódó árkülönbözeti 

mutatókat. Ezeket a kivitelező számláinak összeállításánál az anyag-áremelkedési 
költségtöbblet felszámításához felhasználhatja, 

 árkockázati fedezet alkalmazásával („A közvetlen költségeken kívüli tényezők”-nél), 
 a szerződésben előzetesen megállapodott statisztikai-matematikai módszer szerint 

számolva. 

Az anyagok fuvarozási és rakodási költsége (F) 

Fuvarozási és rakodási költségként kell felszámolni a szerkezethez szükséges 
anyagoknak a beszerzés helyétől (termelőhelytől, feladóállomástól stb.) a munkahelyi 
depóináig felmerülő szállítási költségét, valamint a föld és törmelék szállításának 
költségeit. Minden jelentősebb fuvarozási költséget igénylő anyag esetében célszerű a 
szállítási viszonyokat megállapítani, és ennek alapján számítani a fuvarozási és rakodási 
költségeket. 

A kis fajlagos fuvarköltségű anyagok (pl. festék, hígító stb.) szállítási költségét nem 
szokták külön számítással kalkulálni, ezeket az anyagár százalékos növelésével szokták 
figyelembe venni. 

A fuvarozási és rakodási költségek keretébe tartoznak: 

• a vasúti (v), 
• a közúti (k) fuvardíjak és mellékköltségei, 
• a rakodási (r) és 
• a depóniaképzés (d) költségei. 

A fuvarozási és rakodási egységköltség tehát a következőképpen számítandó: 

F = v + k+r + d. 
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Az anyagok szállításánál a következő költségek merülhetnek fel: 

 felrakás a termelőhelyen a tehergépkocsira (általában az eladási ár tartalmazza a 
felrakás költségét), 

 közúti szállítás a feladóállomásig, 
 lerakás a feladóállomáson a gépkocsiról, 
 felrakás a feladóállomáson vagonba, 
 vasúti szállítás a feladóállomástól a leadóállomásig, 
 lerakás a leadóállomáson a vagonból, 
 felrakás a leadóállomáson gépkocsira, 
 közúti szállítás az építési helyszínre, 
 lerakás az építési helyen, 
 depóniaképzés. 

A fuvarozási és rakodási költségek mértéke is a piacon dől el, szabad megállapodás 
során. E költségek közül egy vagy több a helyszíni adottságoknak megfelelően 
elmaradhat. 

Az építési díj (D) 

A hazai árképzési gyakorlatban igen széles körben elterjedt és alkalmazott építési díj 
fogalma az adózási előírások által meghatározott könyvelés szerkezetétől jelentősen eltér, 
az építőiparban mégis hosszú idő óta alkalmazzák, és a jelek szerint ez a jövőben sem fog 
megváltozni. A kismértékben eltérő tartalmú díjforma egymástól nem idegen, és a 
szabályozatlan árképzési viszonyok között a „virágozzék minden virág” elve alapján csak 
azt kell szem előtt tartani, hogy minden felmerült költséget valahol fel kell 
számítani! 

a) Az építési díj számítása elkülönített fedezettel 

Ezzel a módszerrel való számításra akkor van lehetőség, ha a vállalkozás pénzügyi 
ügyvitele lehetővé teszi a munkahelyi és a központi irányítás rezsiköltségeinek 
elkülönítését, aminek alapján meg lehet előre becsülni a két rezsikulcs értékét. A 
gyakorlatban erre általában nagyobb vállalkozások esetében van lehetőség, ahol az 
ügyvitelre több embert foglalkoztató szakosodott munkacsoportot, „osztályt” hoztak 
létre. Az alkalmazhatóság további feltétele egy megbízható vállalati belső ügyviteli 
rendszer, amely biztosítja a ráfordításoknak a létesítményekre való kontírozását. 

Bár ezzel a módszerrel lehetne a legnagyobb biztonsággal számítani a várható 
ráfordításokat, a fent említett körülmények hiánya miatt alkalmazásának gyakorisága 
csökken. 

D=B+G+R, ahol D az építési díj; B a közvetlen bérköltség; G a gépköltség; R az 
építéshelyi rezsiköltség. 

Ezen összefüggés szerint kalkulált díjköltség nem tartalmazza az építési munkahelyen 
kívül felmerülő központi vállaltvezetési költségeket, amelyek közvetlenül nem vetíthetők a 
munkahelyre. 

Ezeket a további létesítményre nem vetíthető költségeket máshol számítják fel „bruttó 
fedezet” néven, amelyről részletesen a közvetlen költségeken túli költségekkel foglalkozó 
fejezetben lesz szó. 
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Közvetlen bérköltség (B) 

Számítása a munkaidőnorma (nb) és a járulékokkal növelt bérköltség (b) ismeretében 
történik 

B = nb * b, 
b = b0 + j, 

ahol: bo a közvetlen bérköltség; j a bér járulékos terhei. 

A munkaidőnormákat a normatáblázatok tartalmazzák, vagy egyéb normaképzési 
módszerrel határozhatók meg, figyelembe véve a munka elvégzéséhez szükséges 
képzettségi fokot és a munkakörülményeket is. 

A munkaidőnorma egy átlagos munkakörülményhez tartozó belső anyagszállítás mun-
kaigényét is tartalmazza (amelynek mértéke általában a normagyűjtemények általános 
előírásai között találhatók meg). 

A fentieken túl tartalmazzák a műszakilag elkerülhetetlen veszteségidőket, a munka-
végzés során keletkezett szemét, törmelék összetakarításának, deponálásának 
időszükségletét is. 

A bérköltség magában foglalja: 

 a közvetlen bérköltséget, 
 a bérkiegészítő fizetéseket (szabadság, munkaszüneti napok, étkezés idejére 

folyósított fizetés), 
 a bérpótlékokat (túlmunka, éjjeli, munkaszüneti napra eső munka, brigádvezetők 

pótdíja, különélési díj), 
 a bér közterheit (pl. társadalombiztosítási járulék és egyéb, a törvény által előírt 

bérjárulékok). 

A közvetlen bérköltséghez (a munkavégzés különleges körülményei miatt) bérpótlék számítható 
fel fertőzésveszélyesség, vízfolyás feletti, magasban, mélyben végzett munka, a 
normatáblázatokban meghatározott munkaszint szélső határának túllépése esetén. 

Gépköltség (G) 

Az építmény megvalósítása érdekében alkalmazott gépek költségeit a vállalkozó 
elszámolhatja: 

 teljesítményarányosan, 
 időarányosan. 

Teljesítményarányos elszámoláskor a gépköltségek a tételekhez tartozó díjköltségbe 
vannak beépítve. Az időarányos elszámolás esetén a vonatkozó tételeket külön kell kiírni, 
a költségeket pedig díjként kell előirányozni. 

Teljesítményarányos gépköltség 

Általában teljesítményarányos gépköltségekkel számolunk, ha valamely elvégzendő 
munka egységnyi mennyiségéhez a gép által elvégzett munka mennyisége (időegység 
alatti teljesítménye) egyértelműen összerendelhető, például földmunka m3-egységben, 
földmunkagép által 1 óra alatt elvégzett földmunka mennyisége. 

A termékegységre eső teljesítményarányos gépköltség felszámítási módja a gépidő-
norma (ng) és a gépműszakóra költség, g ismeretében: 

G = ng*g 
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A gépidőnormákat (amelyek átlagértékek) vagy a normatáblázatok tartalmazzák, vagy a 
vállalat a saját gépeire vonatkozó számítások útján határozza meg. Az elterjedten 
használt költségvetési normarendszerekben szereplő normáknál (ÖN, ÉN, EMIR) a munka 
elvégzéséhez szükséges, ún. reprezentatív gépek időszükségletét kell érteni. A 
reprezentatív gép fogalma olyan gép, amely a kivitelező építőipar jelenlegi és a 
közeljövőben várható felszereltségére jellemző, a gazdaságos építésszervezés 
szempontjából hatékonysága átlagos (az elterjedt normagyűjteményekben néha elavult, 
ma már kevéssé használt gépek szerepelnek, ezért reprezentáns voltukról célszerű 
meggyőződni, ill. az általunk megfelelő gép költségeire korrigálni a szükségleteket). 

A gépműszakóra-költségek (g) a magyarországi gyakorlatban tartalmazzák: 

 az energia, üzem-, kenő- és segédanyagok költségét, 
 a gépkezelők bérét, társadalombiztosítási járulékát és az egyéb bérjárulékokat, 
 a gépszállítás, rakodás, átállítás, 
 a gép fel- és leszerelése, 
 az erőátviteli vezetékek kiépítése és bontása, 
 az alapok, az állványzat, 
 a belső mozgatás és szerelés, 
 az értékcsökkenési leírás (amortizáció), 
 a fenntartás és a javítás költségeit. 

A nemzetközi gyakorlatban ettől több eltérés is található, van, ahol külön számolják el 
 a gép szállításával kapcsolatos, 
 a gép telepítésével kapcsolatos költségeket, 
 a gépkezelő bérét. 

Időarányos gépköltség 

Időarányosan szokás elszámolni azokat a gépeket, amelyek használata műszakilag 
indokolt és teljesítményarányosan nem számolhatók el, ezért a normatételek nem 
tartalmazzák e gépköltséget. Időarányos gépköltséggel számolják el például a 
toronydarukat, esetenként a nagy emelőgépeket, a víztelenítés gépeit, és megegyezés 
esetén bármely más gépet is lehet, ha az máshol teljesítményarányosan már nincs 
figyelembe véve. 

A géphasználati időtartamot vagy ütemtervből, vagy becsléssel lehet meghatározni, és 
ennek alapján megállapodni. Építtető és vállalkozó megállapodhat a tényleges használat 
időtartamának az építési naplóban rögzített adatok alapján való meghatározásáról és az 
ez alapján való elszámolásról is. 

A munkahelyi általános költségek (R) 

A munkahelyi irányítással kapcsolatos olyan személyi és dologi költségek fedezésére 
szolgál, amelyek közvetlenül munkafolyamathoz vagy szerkezethez nem rendelhetők 
hozzá. Bár csak közelítés, de a szerkezet megvalósításának költségét a bér- és 
gépköltségére vetítve szokták százalékos arányban (r%) számítani: 

R=(B+G)*r% 

Az építéshelyi rezsiköltség tartalmazza: 

 az építési munkahelyen dolgozó személyzet bérét és közterheit, a gépkocsi- és 
telefonhasználatukat, 

 a munkahelyi felvonulási épületek, konténerek amortizációjának, karbantar-
tásának és üzemeltetésének, 
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 a munkahelyre telepített informatikai és irodatechnikai eszközök, 
 a védőételek, -italok, tisztálkodószerek, munkaruházat, védőöltözetek és felsze-

relések, 
 a termékre nem vetíthető munkahelyi berendezések (korlátok, lámpák, jelzések, 

felszerelések, szerszámok, bakállványok létrák stb.), 
 a világítási a rezsianyagok és fogyóeszközök, 
 az előírt mintavételek és vizsgálatok, 
 a téli munkavégzés stb. költségeit. 

A rezsiköltség számításául szolgáló százalékos értéket célszerű építményfajtánként 
megkülönböztetni, mivel az építmény jellegétől függően jelentősen eltérő mértékűek 
lehetnek. 

b) Az építési díj számítása rezsiórabérrel 

Az előzőekben ismertetett számítási modell általában olyan nagyobb építőipari szervezet 
esetében alkalmazható megfelelően, ahol mód van a munkahelyi és központi, fel nem 
osztható rezsi jellegű költségek elkülönítésére. A kis- és középvállalkozások esetében erre 
(gazdaságosan) nincs mód, mert 

 nem érdemes fenntartani jelentős költségeket igénylő ügyviteli-kontírozási rend-
szert, és 

 a munkavégzés során nem vagy nehezen különíthetőek el a munkahelyi és a 
központi rezsielemek. 

A nem jelentős teljesítményarányos nagygépi munkával járó feladatok esetében, mint a 
magasépítési feladatok döntő többsége jól használható költségkalkulációs módszer a re-
zsiórabérrel történő díjszámítás (D), a munkaidőnorma (nb) és a rezsiórabér (br) 
ismeretében: 

D = n * br 

A rezsiórabér tartalmazza a termék létrehozására fordított 1 műszakórára vonatkozó 
összes közvetlen és közvetett költséget, így 

 a megvalósítás bérköltségét 

o a közvetlen bérköltség, 
o a bérkiegészítő fizetéseket (szabadság, munkaszüneti napok, étkezés idejére 

folyósított fizetés), 
o a bérpótlékokat (túlmunka, éjjeli, munkaszüneti napra eső munka stb.), 
o a bér közterheit (pl. társadalombiztosítási járulék és egyéb, a törvény által 

előírt bérjárulékok); 

 az építéshelyen felmerülő fel nem osztható rezsi jellegű költségeket az előzőekben 
leírtak szerint 

o az építési munkahelyen dolgozó személyzet bérét és közterheit, a gépkocsi- 
és telefonhasználatukat, 

o a munkahelyi felvonulási épületek, konténerek amortizációjának, 
karbantartásának és üzemeltetésének, 

o a munkahelyre telepített informatikai és irodatechnikai eszközök, 
o a védőételek, -italok, tisztálkodószerek, munkaruházat, védőöltözetek és 

felszerelések, 
o a termékre nem vetíthető munkahelyi berendezések (korlátok, lámpák, 

jelzések, felszerelések, szerszámok, bakállványok létrák stb.), 
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o a világítási, a rezsianyagok és fogyóeszközök, 
o az előírt mintavételek és vizsgálatok, 
o a szavatossággal összefüggő költségeket, 
o a téli munkavégzés stb. költségeit, továbbá 

 a vállalkozás központi, termékre fel nem osztható költségeit, így 

o a központi irányítás bérköltségeit és járulékait, 
o a központi épületek, irodák fenntartási (bérleti) és üzemeltetési költségeit, 
o a műszaki fejlesztésre, továbbképzésre, 
o a szavatosságra fordítandó, 
o a munkásellátást szolgáló, 
o a felvonulási költségeket, 
o a banki költségeket, 
o továbbá minden, a központ szintjén felmerülő egyéb, fel nem osztható 

költséget, 

• a vállalati nyereséget. 

A rezsiórabéres kalkuláció alkalmazása csak olyan munkák esetében ajánlható, ahol az 
élőmunka a jellemző, az alkalmazott gépi berendezések kis, szerszám jellegű gépek, 
amelyeknek értékcsökkenését a rezsiórabérbe beépítik. Ha szükség van nagygépek 
használatára, akkor a felmerülő költségeket minden esetben külön meg kell határozni és 
az árképzés során ezeket az árba be kell építeni! 

A rezsiórabér számítása 

Bár ennek a kérdésnek bevezető mondataként azt kellene írni, hogy a biztosan nagyon 
megbízható könyvelőjével beszélje meg ezt a kérdést, mégis néhány szó szükséges, 
mert ezzel esetleg a könyvelővel való kommunikáció egyszerűbbé válhat. 

A rezsiórabér számítása igen nagy mértékben függ, az éppen hatályos adózási jogsza-
bályoktól, előírásoktól, ezért az itt leírtak inkább tájékoztató jellegű információkat 
tartalmaznak. 

A rezsiórabér kissé elnagyolt értelmezés szerint a termelőórára jutó vállalkozási költ-
séghányadot jelenti. Meg kell határozni: 

 az összes „termelési időt”, ami kissé leegyszerűsítve a vállalkozásnál a vizsgált 
időszak alatt közvetlenül a termékek létrehozásával foglalkozók időráfordítását 
jelenti, valamint 

 a vállalkozás összes egyéb bér-, munkahelyi és központi rezsijét jelentő 
költségeket. 

A rezsiórabér képzése során meghatározandó fontosabb tényezők, költségelemek: 

 az összes „termelési időt”, amely tartalmazza az összes termelési és egyéb 
okokból (műszaki, szervezési stb.) kieső időt is, 

 a termelés bér- és rezsielemeit: 

o a tervezett nyereséget, 
o a vállalkozás (alkalmazotti) bérköltségeit, 
o a telephely bérleti vagy egyéb jogcímű költségeit, 
o a bérek (éppen aktuális, a jogszabályokban előírt) járulékait, 
o a munkahelyek rezsi jellegű bérleti díjait, anyagköltségeit, 
o a kommunikációs költségeket (telefon, internet stb.), 
o a munkahelyi rezsi jellegű és ügyviteli anyagköltségeket, 



85 

o a fogyóeszközöket, 
o illetékeket, 
o gépamortizációt és karbantartást, 
o az üzemi jármű, munkagép költségeit, 
o a személygépkocsi költségeit, 
o a nem létesítményhez kapcsolódó fuvarköltségeket, 
o a banki, 
o az egyéb adó jellegű költségeket (pl. egyéb központi adók, helyi adók stb.), 
o a szakmai érdek-képviseleti, 
o képzési és jogosultsági költségeket (kamara stb.), 
o reklám- és egyéb marketing-, reprezentációs költségek, 
o a védőruha, védőital, felvonulás költségei, 
o és még számos tényező merülhet fel a napi gyakorlatban. 

A felmerülő összes költség és a termelői idő hányadosaként számítható a kalkulált re-
zsiórabér. A kapott érték azonban a piaci viszonyok között csak a vállalkozások 
alapinformációjaként szolgálhat, mivel a ténylegesen kialakított vállalási ár ettől eltér. 
 
5.6 A költségvetés-készítés menete 

A szerkezeti bontású és a részletes, tételes költségvetés készítése hosszabb időt igénylő, 
bonyolult feladat. A készítéshez rendelkezni kell a részletes kiviteli tervekkel, ismerni kell 
a kivitelezés során alkalmazott műszaki megoldásokat, gépesítési módokat. A készítés 
szokásos lépései: 

 a költségvetésben szereplő tételek összeállítása, a költségvetés-kiírás elkészítése, 
 méretszámítás, szükség szerint idomterv készítése, 
 árelemzés, 
 a költségvetés beárazása, 
 a költségvetés összesítése, főösszesítés. 

Minden építményre külön költségvetést kell készíteni. Az építmény költségvetésétől 
elkülönítve célszerű elkészíteni a kivitelezéshez szükséges ideiglenes 
melléklétesítmények (ideiglenes elektromos ellátás, vízellátás, kerítés stb.) 
költségvetését. 

A költségvetési tételhez tartozó információk 

Magyarországon jelenleg az ún. kétoszlopos költségvetési rendszer a legelterjedtebb. E 
rendszerben a tételekhez tartozóan elkülönítve feltüntetik a 

 díj- és az 
 anyagköltséget, amely tartalmazza a fuvarozási és rakodási költséget is. 

E rendszer a vállalkozás során viszonylag részletes elemzésekre és áralkura ad 
lehetőséget. 

Általában vállalkozáspolitikai okok miatt van, amikor nem közlik az elkülönített költ-
ségértékeket, hanem csak ezek összegét, az ún. egységárat. 

Egy-egy költségvetési tételhez az alábbi információk tartozhatnak: 

1. Sorszám. 
2. Tételazonosító kód (ÖN, ÉN, ÉNK, ÉMIR stb. azonosító). 
3. Kiírási szöveg. 
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4. Mértékegység. 
5. Mennyiség. 
6. Tételegységre vonatkozó anyagköltség. 
7. Tételegységre vonatkozó építési díj költsége. 
8. A tételre számított összes anyagköltség. 
9. A tételre számított összes díjköltség. 

Ha nem különböztetik meg a díjat és az anyagköltséget, hanem ezeket összevonva 
egységárakkal dolgoznak, akkor az ilyen a költségvetésnek nem 9, hanem csak 7 rovata 
van. 

6. Egységár. 
7. Összár. 

 
5.6.1. A költségvetés-kiírás 

A költségvetés készítésének egyik alapvető feladata, a műszaki tervek kiegészítéseként 

 tételes tervezői utasítások adása, 
 az anyagminőségek előírása, 
 a szükséges technológiai, gépesítési feltételek előírása, 
 jellemző állapotok megkövetelése (pl. tükör készítése). 

Függetlenül attól tehát, hogy a szerződő felek tételes vagy átalányáras elszámolásban 
állapodnak meg, a tervező tervei mellé költségvetési kiírást kell mellékeljen, mert a 
műszaki terveken a fenti információk egy részét nem minden esetben tüntetik fel. 

A költségvetés legkisebb eleme a költségvetési tétel, amelynek jellemzője, hogy a mű-
szaki tartalmának megvalósítási költsége a tétel egységére vonatkozóan állandónak 
tekinthető. 

A költségvetés kiírási részébe tartozik: 

 a tétel sorszáma, 
 normarendszeri azonosítója, 
 a kiírási szöveg, 
 a tétel mértékegysége. 
 A költségvetés kiírási szövegének általánosságban az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 a munka, a szerkezet, a megvalósítandó állapot megnevezését, 
 a végrehajtás helyét vagy jellemző méretét, 
 a készítendő szerkezet anyagainak minőségét, 
 jellemző méretét, 
 a szükséges esetekben előírt technológiát, 
 a szükséges esetekben a gépesítés módját, 
 valamennyi egyéb megjegyzést, amely a tervező különleges utasításaira 

vonatkozik (és a vonatkozó szabványokban foglaltaktól eltér), 
 továbbá minden olyan feltételt, amely a tételhez megállapítandó egységnyi anyag- 

és díjköltséget befolyásolja. 

A műszaki ellenőri munka során a költségvetési tétel kiírási szövegének tartalma a 
projekt megvalósításának különböző fázisaiban eltérő lehet. 
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A projekt-előkészítés, ill. a vállalatba adás időszakában a kiírási szöveg: 

 technológiai és anyagváltozatok szabad megválasztásának, valamint 
 a versenysemlegesség biztosítása érdekében, 
 jellemzően csak a tételhez tartozó, a műszaki elvárásokat tükröző paramétereket 

írják ki. 

A kivitelezői kötelezettségekre vonatkozó ajánlati költségvetésekben általában célszerű 
megkövetelni a korábban meghatározott feltételeknek megfelelő, 

 a konkrétan megajánlott technológiát, valamint 
 az ajánlatban szereplő anyagok gyártmányát, típusát, ami elejét veheti egy 

későbbi elszámolási vitának. 
 
5.6.2 A mennyiségek meghatározása; mennyiségszámítás; idomterv 

Mind a szerkezeti bontású, mind a részletes, tételes költségvetéshez igen sok mennyi-
séget kell meghatározni. Ezeket áttekinthető formában, megfelelő pontosságban, a tétel 
mértékegységében kell számítani. Erre szolgál 

 a méretszámítás, 
 bonyolultabb esetekben az idomterv, 
 esetenként az anyagkivonat. 

Méretszámítás 

A költségvetések mennyiségeinek számítását általában a költségvetés kiírója végzi. E 
munkához a létesítmény terveit a legrészletesebben ismernie kell. A méretszámításban 
meg kell adni a költségvetési tételszámot, a felhasznált segédlet (pl. ÖN, ÉN, ÉNK stb.) 
tételszámát, a tétel rövid megnevezését, a tervből leolvasott méretek alapján ki kell 
jelölni a számítási műveleteket, és végül a számítás eredményét és mértékegységét. Az 
asztalos- és lakatosszerkezetek mennyiségeit a tervező által elkészített ún. konszigná-
cióban tüntetik fel. A mennyiségszámításban erre csak hivatkozni kell, a számítást itt 
nem szükséges újra dokumentálni. Különösen ügyelni kell arra, hogy minden szerkezet 
vagy munka csak egyszer számolható el! A mennyiség számítása során mindig 
figyelemmel kell lenni az alkalmazott normagyűjtemény mennyiségszámítási szabályaira. 
Ezek normagyűjteményenként eltérően vagy a munkanemeket megelőzően, vagy a teljes 
segédletre vonatkozóan egy helyen elkülönítve találhatók meg. 

Idomterv 

Bonyolultabb szerkezetű építmény esetében a méretszámításhoz idomterv is készül. 
Idomtervet azokról a szerkezetekről kell készíteni, amelyeknek a méretei a tervekből 
közvetlenül nem olvashatók le. Ilyen esetben az egyes tételekhez tartozó számításhoz 
tartozóan fel kell tüntetni a szerkezet egyszerűsített rajzát a méretek bekótázásával. A 
méretszámítást és idomtervet olyan formában kell elkészíteni, hogy azok a költségvetés 
mellékletét képezhessék. Például épületek esetében: 

 bonyolultabb földmunkákról, 
 az alapozásokról 
 a felmenőfalakról, pillérekről, válaszfalakról, 
 a külső homlokzati kőműves- és műkőmunkákról, 
 szükség szerint az egyéb munkákról. 
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Vonalas létesítmények esetében általában csak a bonyolultabb műtárgyak, 
közlekedési csomópontok esetében kell idomtervet készíteni. 

Anyagkivonat 

Esetenként a kivitelező a fontosabb anyagok megállapítására anyagkivonatot készít. Ez 
az anyagmegrendelés alapja, de bizonyos esetekben a költségvetés készítéséhez is 
dokumentumként szolgál. A szerkezetek, tételek mennyiségeit a méretszámítás, a 
szükséges anyagnormákat vállalati vagy az országosan elterjedt normagyűjtemények 
tartalmazzák. Az anyagnormák általában az átlagos és még megengedhető 
anyagveszteségeket (káló) is tartalmazzák. Ha olyan normákkal dolgozunk, amely a 
veszteségeket nem tartalmazza, akkor ezeket az anyagmegrendeléseknél külön kell 
számítani. 
 
5.6.3 A költségvetés beárazása 

A költségvetés készítése során az előző pontokban leírt elvek alapján egy-egy tétel 
beárazása során meg kell határozni a tételegységre eső 

 díjköltséget és az 
 anyagköltséget, vagy 
 a fenti tényezők összegeként az egységárat. 

A mennyiségszámítás során megállapított tételmennyiség ismeretében számítható a 
tételre vonatkozó összes költség 

 egységár vagy 
 díj- és anyagköltség bontásában. 

 
5.6.4 A költségvetés tagolása 

Egy nagyobb létesítmény költségvetése olykor több száz oldal terjedelmű, ezért nagyon 
fontos, hogy könnyen kezelhető, áttekinthető legyen. Magyarországon többféle 
tételtagolási rendszert használnak. Ezek mindegyike bizonyos szempontból dicsérhető, ill. 
kritizálható. 

A munkanemek szerinti tagolás 

A magyarországi gyakorlatban az elmúlt évtizedben a magasépítésben a költségvetések 
ún. munkanemi tagolása vált egyeduralkodóvá. A munkanem a gyakorlatban az egy-
egy szakma, szakmacsoport által elvégzett munkákat foglalja magában. A költségvetések 
készítéséhez használt normagyűjteményekben a munkanemeknek megfelelő 
csoportosításban értelmezett fejezetekben vannak a költségvetési tételek. 

A munkanemeket új oldalon szokás kezdeni, a tételeket munkanemenként 1-től folya-
matosan kell sorszámozni. A tételeket a munkanemeken belül a normagyűjtemény 
tételazonosítóinak (kódszámainak) növekvő sorrendjében kell felsorolni. 

Kisebb költségvetésen esetében elképzelhető, hogy nincs meg a munkanemenkénti 
bontás, hanem folyamatosan az azonosító növekvő sorrendjében vannak felsorolva a 
tételek. A munkanemekben található tételek anyag- és díjköltségeit a munkanem utolsó 
tétele után, az ún. munkanemi összesítőben adjuk meg az összegezett anyag- és az 
összegzett díjköltség feltüntetésével. 
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A fejezetek szerinti tagolás 

Az 1970-es évek gyakorlatának megfelelően még ma is viszonylag szűk körben 
jellemzően a mélyépítésben, legelterjedtebben az útépítési munkáknál a költségvetéseket 
főfejezetekre, azokat fejezetekre, a fejezeteket pedig tételekre tagolják. Ezek a 
következők lehetnek: 

Építés-előkészítő munkák főfejezete, amely az építési munkahelyek kivitelezés céljára 
történő alkalmassá tételével kapcsolatos munkákat (növényzet és fák írtása, durva 
tereprendezés, építmények elbontása) tartalmazza. Ezt további fejezetekre szokták 
osztani, ezek 

 a bontások, 
 az irtás, 
 a tereprendezés. 

Alépítményi munkák: főfejezetébe általában azokat a szerkezeteket sorolják, amelyek 
műszaki megoldását talajfizikai, talajhidrológiai feltételek befolyásolnak. Ezt kissé 
leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy azok a szerkezetek, amelyek a talajjal 
kapcsolatosak, ill. azzal érintkeznek. Ilyenek lehetnek pl. 

 föld- és sziklamunkák, 
 dúcolás, szádfalazás, 
 talajnedvesség elleni szigetelések, 
 különféle alapozások, 
 csővezetékek, átereszek. 

E főfejezetben általában nem szoktak külön fejezeteket megkülönböztetni. Felépítményi- 
és befejező munkák: főfejezetben minden olyan szerkezetet létrehozó munka szerepel, 
amely az előző kettőben nem volt. Jellemzően az alépítményi munkáknál leírtaknak 
megfelelően minden olyan szerkezet itt szerepel, ami nem érintkezik a talajjal. 
(Természetesen ezek az elhatárolások nem teljesen egyértelműek, így előfordulhatnak 
különféle értelmezések is egyes feladatok esetében). 

A tételeket tekintet nélkül arra, hogy melyik normakötetben találhatók, mindig abba a 
főfejezetbe kell kiírni, amelybe időbeli és technológiai megvalósításuk szerint tartoznak. 
A szerkezetek megvalósításához szükséges segédszerkezeteket (pl. zsaluzatok, állványok) 
a végleges szerkezetek tételeivel azonos fejezetben kell feltüntetni. 

A tételeket költségvetési főfejezetenként (fejezeteként) 1-től folyamatosan kell sor-
számozni. A tételeket a fejezeteken belül a normagyűjtemény tételazonosítóinak 
(kódszámainak) növekvő sorrendjében, vagy a megvalósítás sorrendjében kell felsorolni. 

Kisebb költségvetésen belül nincsenek fejezetek. Ilyenkor a tételek (a főfejezeteken 
belül) technológiai sorrendben vagy azonosító szerint vannak rendezve. 

A főfejezetekben található tételek utolsó tétele után az összesítőben adjuk meg összege-
zett anyag- és összegzett díjköltséget. 
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A funkcionális építményelemenkénti szerinti tagolás 

A nemzetközi gyakorlatban alkalmazzák az ún. funkcionális építményelemenkénti 
költségcsoportosítási rendszert is. E szerint az építményben azonos funkciójú szerkezetek 
kerülnek egy csoportba. Ilyenek lehetnek pl. 

 függőleges külső teherhordó térelhatároló szerkezetek, 
 függőleges belső teherhordó térelhatároló szerkezetek, 
 vízszintes külső teherhordó térelhatároló szerkezetek stb. 

Ez a csoportosítási rendszer lehetőséget ad az egyes azonos funkciójú, de eltérő 
anyagokból eltérő technológiával készült szerkezetek költségeinek összehasonlítására, 
ezzel módot nyújtva a gazdaságosabb megoldások keresésére. 
 
5.7 A közvetlen költségeken túli költségtényezők 

Az Árképzés című fejezetben részletesen ismertetett munkahelyi általános költség az 
árban elszámolandó járulékos költség, s az építésvezetőség működéséhez szükséges 
termékre fel nem osztható költségek megtérülését szolgálja. 

Jellegében hasonlóak azok az áron kívüli költségtényezők, amelyek az egész vállalat 
működése közben, ill. az átlagoshoz viszonyítva különleges munkahelyi körülmények 
miatt merülnek fel a kivitelezőnél. Sem a központi fel nem osztható költségek (központi 
rezsi), sem az áron kívüli egyéb költségtényezők nem kapcsolhatók a megvalósítandó 
szerkezetekhez, a kiviteli munkafolyamatokhoz, ezért (az esetek legnagyobb 
hányadában) százalékosan vetítik a költségvetés meghatározott elemére. 

Ilyen, a közvetlen költségeken kívüli költségek 

 az anyagigazgatási költség, 
 a pótlékok, 
 a bruttó fedezet, 
 a tartalékkeret, 
 az árkockázati fedezet, 
 a költségtérítések, 
 az ideiglenes melléklétesítmények költségei. 

 
5.7.1 Az anyagigazgatási költség 

Az anyagigazgatási költség az anyag beszerzésével, raktározásával, a fuvarozási és 
rakodási költségben fel számoltakon túli költségek fedezetéül szolgál. Elszámolási módja 
százalékos, vetítési alap az anyagköltségek összege. Ennek mértéke megállapodás 
kérdése, napjainkban a szokásos értéke 4–12% körüli. Ez a költség tartalmazza: 

 az anyagbeszerzéssel, raktározással foglalkozók bérköltségeit, közterheit, 
 a raktárak és berendezéseik értékcsökkenési leírását, üzemeltetési költségeit, 

bérleti díjait, 
 a raktárakba érkezett készletek elsődleges fuvarozási, valamint belső mozgatási és 

rakodási költségeit, 
 a göngyölegekkel kapcsolatos költségeket (javítás, karbantartás, selejtezés, 

visszaváltás stb.), 
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 az átvétellel kapcsolatos minőségvizsgálatok költségeit, ha nem tartoznak a 
munkahelyi általános költségek körébe, 

 az anyagokkal kapcsolatos biztosítások költségeit. 

 
5.7.2 A pótlékok és felárak 

A pótlékok az átlagostól eltérő építéshelyi, a munkát nehezítő különleges körülmények 
miatti többletköltségek megtérítésére szolgálnak. Az építmény árában a kivitelező 
megegyezés alapján figyelembe vehet pótlékot, ha: 

 a munka meglévő, használatban lévő építményeken folyik, 
 működő üzemben a megrendelő érdekeit figyelembe véve kell építkezni, 
 sűrű forgalmú út, vasút, híd érintésével kell a munkát végezni, s az akadályozó 

körülmények forgalomeltereléssel, vágányzárral nem küszöbölhetők ki, 
 a környezet nagyfeszültségű áram miatt fokozott figyelmet követel, 
 víz- vagy energiakorlátozások várhatók, 
 a munkaidő egy részében kivitelezési tilalom van, 
 az építtető igényei miatt sürgős munka szükséges, ezért túlmunkát, éjszaka vagy 

munkaszüneti napon munkát kell végezni, 
 vízépítési, vízhez kapcsolódó építményeknél a munkát a kedvezőtlen munkahelyi 

körülmények (pl. vízszintingadozás, belvíz) nehezítik, 
 az építés nagy magasságban vagy mélységben folyik. 

A felmerülő többletköltségek érvényesítése piaci kategória, a pótlékok felszámolásának 
módja is eltérő lehet. A különleges körülmények miatt felmerülő többletköltségek elszá-
molásáról pótlék formájában, annak mértékéről és a számítás módjáról a szerződő 
feleknek meg kell állapodniuk, értékét a piaci viszonyok jelentősen befolyásolják. A 
megállapodás tényét, a felszámítás okait célszerű a szerződésben is feltüntetni. 

Alapvető cél, hogy a felmerülő költségeket a költségvetés közvetlen költségei között 
számolják el, így: 

 amennyiben a különleges körülmények miatti többletköltség csak néhány 
költségvetési tételt érint, módosított vagy különleges tételeket célszerű képezni és 
a költségráfordítást így kompenzálni, 

 ha a különleges körülmény hatása segédszerkezettel vagy egyéb módon 
közömbösíthető, úgy ennek költségét kell tételesen előirányozni. 

Ha ez nem lehetséges, a többletköltségeket százalékos, becsült értékkel lehet figyelembe 
venni, ahol a vetítési alap általában a díjösszeg (ami a munkaidő veszteségét ellentéte-
lezi). 

Átalányár esetén a kivitelezőnek (mint általában a többi költségtényezőt) ezt sem kell 
részleteznie, külön feltüntetnie. Ilyen esetben az ajánlattevő vállalkozáspolitikájának is 
függvénye, hogy a különleges körülményeket milyen módon, milyen mértékben építi be 
ajánlatába. 
 
5.7.3 A bruttó fedezet (központi, fel nem osztható költségek) 

Az építésvezetői általános költséghez hasonló, rezsi jellegű költség. A bruttó fedezet 
szolgál a vállalati szervezet építményre fel nem osztható költségeinek fedezetéül. Ezért 
ezt nevezhetjük központi rezsinek is. 
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A bruttó fedezet tartalmazza: 

 a központi irányítás bérköltségeit és járulékait, 
 a központi épületek, irodák fenntartási (bérleti) és üzemeltetési költségeit, 
 a műszaki fejlesztésre fordítandó, 
 a szavatosságra fordítandó, 
 a munkásellátást szolgáló költségeket, 
 a felvonulási költségeket, 
 a vállalati nyereséget, 
 továbbá minden, a központ szintjén felmerülő egyéb fel nem osztható költséget. 

A bruttó fedezet elszámolása százalékos: a pótlékokkal növelt díjösszegre szokásos 
vetíteni. 

Értékét a vállalkozások előző években a központi rezsire, a műszaki fejlesztésre, a 
szociális juttatásokra fordított költségeik alapján prognosztizálva határozzák meg. A 
kivitelező vállalatoknak érdekük valamennyi bruttó fedezetet terhelő költség 
megtéríttetése a megrendelővel, a gyakorlatban azonban ennek mértéke a piac 
helyzetétől és a vállalkozáspolitikától függ, így a ténylegesen alkalmazott százalékot a 
vállalkozó akár egyes munkánként is külön-külön mérlegelheti. 
 
5.7.4 A tartalékkeret 

A kivitelezés során előre nem látható többletmunkák fedezetét szolgáló költségeket 
irányoznak elő. Általában százalékosan határozandó meg. Nagysága 5–15% között 
szokott lenni. A vetítési alap általában a bruttó fedezettel növelt díj- és anyagköltség 
összege. Mértékét befolyásoló körülmények: 

 szakaszos tervszolgáltatás, amely esetén az előre nem látott többletmunkák és a 
vállalkozó kapacitásainak esetleges terheléséből adódó többletköltségek fedezetéül 
szolgál, 

 meglévő épületen végzett rekonstrukciós munkák esetében az eltakart, a tervezés 
során fel nem tárható szerkezetek kellő ismeretének hiányából adódó 
bizonytalanságok. 

A felszámítás lehetőségének megadása a megbízó üzletpolitikájának függvénye. Előre 
beépítheti a vállalási árba, ezzel mintegy előre ígérvényt téve az ellentételezésére és 
kérve a leendő pótmunkák elvégzését. Az elszámolási napi gyakorlat szerint a 
tartalékkeretnek a költségvetésbe építése a megbízó szempontjából nem célszerű, mivel 
a kivitelezést végző vállalkozó 

 ezt már a zsebében lévőnek tartja, 
 többnyire az ő felelősségi körében keletkező többletmunkák fedezetének tekinti, 
 a pótmunka igényeit még ezen felül próbálja meg érvényesíteni. 

A tartalékkeretre a kivitelezés bizonytalanságai miatt valóban szükség van, azonban a 
megbízónak ezt a költségvetés-készítés során elsősorban a saját fedezet mértékének 
meghatározásához kall hozzászámolnia. A kivitelezés során „a keményen megvívott 
pótmunkacsatákon elszenvedett vereség áraként” kell felhasználnia. 
 
5.7.5 Az árkockázati fedezet 

Az árváltozások hatásának elszámolására igen sok megbízható, egyszerűbb és 
bonyolultabb módszer van. Napjaink gyakorlatában a szokott átfutású létesítmények 
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építése esetében csaknem mindig prognosztizált vállalási árban állapodnak meg, ami azt 
jelenti, hogy az adott időszak várható árváltozásait tartalmazza az ajánlati ár. 

Jelentősebb inflációs időszakok esetében a szerződő felek az anyagárváltozások költ-
ségmódosításának elszámolásában állapodhatnak meg egy átalányértékben, ami azt fejezi 
ki, hogy a kockázatvállalás kölcsönös. A fedezet abban az esetben is megilleti a 
vállalkozót, ha a meghatározott időben az anyagár-növekedés nem érte el a 
megállapított értéket, ill. nagyobb anyagár-módosulás esetén sem követelheti a 
tényleges összeget. 

Elszámolási módja %-os, amit általában csak az anyagköltség összegére szoktak vetíteni. 
Értéke a mindenkori inflációs ráta függvénye. A figyelembe vehető hónapok száma két 
időpont közötti időkülönbség hónapokban kifejezve (a töredék hónap is általában 
egésznek számít). A kezdetet az határozza meg, hogy a szerződés során a szerződő felek 
milyen időpontban érvényes anyagárakat vettek figyelembe, a befejezés pedig a 
szerződés szerinti átadás időpontja. Az árkockázati fedezet tehát nem a tényleges 
kivitelezési időhöz, hanem az anyagár-módosítás szempontjából kockázatot jelentő 
időtartamhoz kötődik. 

Nagy, hosszabb építési idejű létesítmények esetében az árnövekedés hatását a létesít-
ményben előforduló erőforrások arányának és árváltozásának figyelembevételével 
matematikai-statisztikai módszerekkel is meg lehet határozni. 
 
5.7.6 Költségtérítések 

Ilyen címen a vállalkozó olyan kiadásait jogosult a megrendelővel megtéríttetni, amelyek 
esetlegesen merülnek fel, ezért az egyes költségvetési tételek normaértékei nem 
tartalmazzák. A költségtérítési rovaton számolhatja el pl. a kivitelező 

 az egyes közművek rákötését a hálózatra, 
 a földlerakóhelyi bérleti díjat (ha a kiszoruló földet olyan területre fuvarozták, ahol 

annak elhelyezéséért külön fizetni kellett), 
 speciális minőség-ellenőrző vizsgálatok ellenértékét. 

A költségek megtérítése külön megállapodás tárgyát képezi. A tételes elszámolást két 
alapvető elv jellemzi: 

 csak a ténylegesen felmerülő költségek téríthetők meg a megrendelővel, ezért 
azokat számlával kell igazolni, 

 a számlával igazolt költségek megilletik a vállalkozót, a továbbiakban az nem 
képezheti vita tárgyát, 

 a vállalkozó csupán a számla összegét háríthatja az építmény megrendelőjére, azt 
pótlékkal és egyéb járulékos költséggel növelni nem lehet. 

 
5.7.7 Az ideiglenes melléklétesítmények költségei 

Az építmények költségvetése csupán azok megvalósításához kapcsolódó 
munkafolyamatok költségeit téríti meg a vállalkozónak. Azok a ráfordítások, amelyek 

 a munkaterület megközelítésével, 
 energia- és egyéb közműellátással, 
 az építéstechnológiával kapcsolatosak, 
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külön, az ideiglenes melléklétesítményekre vonatkozó költségvetésben jelennek meg. 
Elszámolásuk tehát tételes, a díjösszegük pótlékokkal, bruttó fedezettel, az 
anyagköltségük anyagigazgatási költséggel, árkockázati fedezettel növelendő. Az 
ideiglenes melléklétesítmények költségvetésében térülnek meg konkrétan a következő 
építmények költségadatai: 

 ideiglenes utak, 
 munkavágányok, 
 kikötők, 
 hídprovizóriumok, 
 kapcsolódó kis műtárgyak, 
 ideiglenes vízellátás, szennyvízelvezetés, 
 ideiglenes villamosenergia-ellátás, 
 előregyártó telepek, 
 helyszíni vasútépítési építő- és bontótelepek, 
 forgalomirányító táblák, sorompók, 
 különleges kerítések, kapuk, 
 a téliesítés berendezései. 

Elterjedt, hogy egyszerűbb megoldásként ezeket a költségeket tételes költségvetés hiá-
nyában a teljes beruházási összeg %-ában állapítják meg. 
 
5.8 A költségek összesítése 

5.8.1 A költségvetés összesítője 

A költségvetés munkanemi összesítőiben megtalálhatók a munkanemenkénti anyag- és 
díjköltségek. 

A költségvetés összesítőjében a munkanemek sorrendjében fel kell tüntetni a munkanem 
azonosítóját, megnevezését és a hozzá tartozó anyag- és díjköltséget. A munkanemekhez 
tartozó költségelemeket összegezve kapjuk meg az „Építmény közvetlen költségét” az 
anyag- és díjköltség bontásában. 

Ha költségvetés fejezetenkénti tagolásban készül, az összesítő hasonló az előzőekben 
leírtakkal, csak a munkanemek helyett a főfejezetek, ill. fejezetek lesznek feltüntetve. 
 
5.8.2 A költségvetés főösszesítője 

A főösszesítő tartalmazza az építmény közvetlen költségeit, valamint az ún. közvetlen 
költségeken túli költségelemeket az alábbi formában és tartalommal az építmény 
közvetlen költsége anyag- és díjbontásban (a költségvetés-összesítőből átvett érték): 

 az akadályoztatási költség, a pótlékok, amelyek összege megállapodás kérdése, de 
általában vetítési alapja a díj, 

 az árkockázati fedezet, vetítési alapja általában az anyagköltség, 
 az anyagigazgatási költség a %-os értékének feltüntetésével, amely napjainkban 

4–12% körül van, 
 a bruttó fedezet vetítési alap, amely általában a díjköltséggel azonos, 
 a bruttó fedezet %-os vetített értéke, 
 az anyag- és munkadíj összegzett értéke, 
 a tartalékkeret-vetítési alap, amelynek értéke általában az anyag- és munkadíj 

összegzett értéke, 
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 a tartalékkeret %-os értéke, amely függ a létesítmény jellegétől (pl. új vagy 
rekonstrukció, a tervszolgáltatás részletességétől stb.), de alapvetően 
megállapodás kérdése, szokásos értéke 0–15% közötti, 

 áfavetítési alap, az eddig megállapított költségek összege, 
 áfa, amely jelenleg 25%, 
 végül a munka áfával növelt ára. 

 
5.9 A létesítmény számlája és a költségvetés kapcsolata 

Az építkezés befejezése után készíti el a kivitelező vállalat építésvezetője a (vég)számlát, 
amely az építményen végzett teljes munka ellenértékét tartalmazza. A vállalkozási díjat, 
annak kiegyenlítési módját, tételes felmérésben történő megállapodáskor az 
egységárakat az építési szerződés szabályozza, a kivitelezés tényleges mennyiségére, az 
elvégzett munka minőségére és az időbeli teljesítésre vonatkozó utalásokat, 
megállapodásokat az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza. A számlakészítés alapvető 
dokumentumai sok egyéb mellett: 

 a szerződés (mellékleteként a tételes költségvetés), 
 az átadás-átvételi jegyzőkönyv, 
 az igazolt építési és felmérési napló. 

 
5.9.1 Tételes felmérésen alapuló számla 

Amennyiben a szerződő felek tételes felmérésben állapodtak meg, a számlát a kivitelező 
által összeállított és a műszaki ellenőrrel igazolt felmérési napló adatai alapján kell 
összeállítani. A számla ellenőrzésekor a műszaki ellenőr összeveti azt 

 a felmérési napló mennyiségi értékeivel, 
 a szerződés szerinti egységárakkal, 
 valamint vizsgálja azt is, hogy nem tartalmaz-e számszaki tévedéseket. 

 
5.9.2 Átalányáras számla 

Átalányáras szerződés esetén a munkáról nem kell tételes felmérést készíteni, a 
szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása esetén a szerződésben rögzített 
átalányár (külön részletezés nélkül) a kivitelezőnek kifizethető, az őt megilleti. 
Részszámla esetében a készültségi fokot közös jegyzőkönyvben kell megállapítani 
(esetleg a szerződésben foglalt készültségi határokkal összevetni), és ez lehet a 
résszámla összegének alapja. 
 
5.9.3 A szerződéshez (költségvetéshez) viszonyított eltérések 
figyelembevétele a számlában 

E kérdés vizsgálata során, a jogi ismeretekkel foglalkozó részekben részletesen 
ismertetett többletmunka és pótmunka fogalmát kell pontosan ismerni és alkalmazni. 

Többletmunka: 

A többletmunkák a kivitelezési tervdokumentációban vagy az ajánlatkérési dokumen-
tációban szereplő, de a költségvetésben egyáltalán nem vagy nem kellő mértékben 
előirányzott építési-szerelési munkák. 
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 A tételes elszámolású szerződések esetében a többletmunkák elszámolásának 
feltétele a megrendelő írásbeli elismerése a felmérések során. 

 Az átalányáras elszámolású szerződések esetében a többletmunkák elszámolása 
nem lehetséges, mert a szerződéskötéskor a vállalkozó ismerhette a műszaki 
tartalmat, a körülményeket, így a többletmunkák érvényesítése nem indokolható. 

Pótmunka: 

Pótmunkák minősülnek azok a munkák, amelyek a kivitelezési tervdokumentációban, az 
ajánlati felhívás dokumentumaiban nem szerepelnek. 

A vállalkozó a pótmunkák közül csak azokat köteles elvégezni, amelyek a létesítmény 
rendeltetésszerű használatához szükségesek. A nem ebbe a körbe tartozó pótmunkák 
elvégzését szerződésmódosításhoz vagy új szerződés létrehozásához kötheti. 

Mind a tételes, mind az átalányáras elszámolású szerződések esetén igen hasznos 
megoldás, hogy a többlet- és pótmunkákra vállalkozó részéről a megrendelő az 
ajánlattételi időszakban tételes költségvetést kér egységköltségekkel, ill. a szerződésben 
szabályozzák a később felmerülő pótmunkák árképzésének módját, az alkalmazott 
normagyűjteményt, az árat befolyásoló fontosabb tényezőket, így a rezsiórabéreket, 
esetleg anyagárakat. 

Mennyiségi eltérések 

Tételes felmérés esetén a számlába a ténylegesen kivitelezett mennyiségeket kell 
szorozni az egységárral (díj- és anyagköltség). A költségvetéshez képest mutatkozó 
kisebb mennyiség megtakarításokat eredményez, a nagyobb mennyiség pedig 
többletmunkaként a megtakarítások és a tartalékkeret terhére elszámolható. Az olyan 
munkák ellenértéke, amelyeket sem a tervek, sem a költségvetés, így a szerződés sem 
tartalmazott, de elvégzésük az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges volt, 
pótmunkaként számolható el. Átalánydíjas szerződés esetén mind a többletmunkák terhe, 
mind a megtakarításokból származó gazdasági előny a kivitelezőnél jelentkezik. A 
mennyiségi hiányok olyan (az átadás-átvétel időpontjáig), még el nem végzett munkákat 
takarnak, amelyek az építmény rendeltetésszerű használatát nem gátolják ugyan, de a 
szerződés szerint a kivitelezőnek el kell végeznie, a hiányt pótolnia kell. Az átadás-átvétel 
során e hiányokat tételesen rögzítik, megállapítják az értékét és megállapodnak a pótlás 
határidejében. 

Minőségi eltérések 

Gyakorlatban a megrendelők ezt várják el, és a kivitelező szervezetek kizárólagosan I. 
osztályú munkára vállalkoznak, áraikat ennek figyelembevételével határozzák meg. A 
minőségi követelményeket (azok osztályba sorolásával) a szabványok, minőségi 
előírások határozzák meg, a minősítésnek ezek lehetnek elfogadható alapjai. Javítható 
hiba esetén a megrendelő 

 kérheti a hiba kijavítását, vagy 
 a szerződéses árnál alacsonyabbat fizet a kivitelezőnek. 

Nem javítható hiba esetén értékcsökkenés címén a szerződéses árat csökkenteni kell. A 
minőségi csökkentés mértékét általában a díj+anyag összegre vetített %-os értékben 
határozzák meg, bár ez rendszerint vitában született megoldás. 

A díjösszeg meghatározásánál a hibásan készített szerkezet tételeit szokás csak 
figyelembe venni, tehát nem a teljes építmény díját. 
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Átalánydíjas elszámolású munkák esetén, ha a szerződéshez nem mellékelik az elmaradó, 
ill. pótmunkák elszámolásához felhasználandó egységárakat, az értékcsökkentés 
nehezen számszerűsíthető, és összegét ezért elég gyakran a műszaki szakértők 
véleményének figyelembevételével bíróság mondja ki. 
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6 AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE 

6.1 A beruházások időtervezésének formái 

Az építésben az építést irányító műszaki vezető, a megrendelő igényeit közvetítő, 
érdekeit védő műszaki ellenőr az építés időterveivel más-más összefüggésben kerülhet 
kapcsolatba. A műszaki ellenőr, ha már az építést előkészítő munkába is bevonják, 
megbízója számára a munka lefutását műszakilag megalapozó kisebb részletességű 
ütemtervet készít, ill. a pályázati felhívásban, a megrendelésben az általa megkövetelt 
időterv felépítésével, részletezettségével, kidolgozásával kapcsolatos feltételeket 
határozza meg. 

A kivitelezési munkát irányító projektfelelős, létesítményfelelős általában az ütemezési 
feladatokkal az ajánlat igen fontos mellékletének, az ajánlati ütemtervnek, ill. a 
kapcsolódó pénzügyi ütemezés elkészítésekor találkozik. A gyakorlatban igen sokszor a 
kivitelező számára szerződéses kötelezettségként írják elő a szerződés megkötését 
követő rövid időszakon belül a létesítmény kivitelezésének részletes ütemtervét 
tartalmazó dokumentáció elkészítését. 

A kivitelezés során felmerülő információigények kielégítésére az építésben alkalmazott 
időtervek meghatározzák: 

 az építés során elvégzendő egyes folyamatok időigényét, ill. bizonyos esetekben 
kijelölik a folyamat rendelkezésére álló időintervallumot, 

 a folyamatokhoz tartozó műszaki tartalmat, 
 az időbeni és térbeni összefüggéseket, 
 a folyamatok technológia által megkövetelt sorrendjét, 
 a feladatcsoportok végrehajtási sorrendjét, 
 a teljes építés időtartamát, ill. a kezdés és befejezés naptári időpontjait. 

Az időtervben foglalt műszaki-szervezési feltételek következményeként meghatározható 

 a munka költségeinek időbeni alakulása, 
 a résszámlázási időpontokhoz, időintervallumokhoz tartozó 

o költségértékek és 
o a kapcsolódó műszaki tartalmak, amelyek 

lehetőséget adnak a pénzfolyamhoz kapcsolódó elemzések, valamint likviditási kérdések 
vizsgálatára. 
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Ezeken túl jellemzően az építési vállalkozó munkájával kapcsolatban jelentkezhet 
igényként a feladatok elvégzéséhez szükséges 

 kapacitások szükséges mértékének, 
 ezek összetételének (pl. építőmunkás/szakmunkás), valamint 
 a kapacitásigények alakulásának az építésiidő-intervallumban történő 

meghatározására. 

Az építés során az ütemterv a végrehajtás alapvető dokumentuma a szerződéses 
határidőt alátámasztó, esetleg kötbérterhes határidőket tartalmazó terv. Ezért a korrekt 
műszaki megítélés és pénzügyi elszámolás a műszaki ellenőrnek és a műszaki vezetőnek 
is alapvető érdeke, hogy a megvalósítás időszakának, az elszámolás módjának, a célnak 
megfelelő részletességű ütemtervet készüljön, ill. a kivitelezést végző vállalkozó a fenti 
feltételeknek megfelelő részletességű, térbeni és időbeni bontású ütemtervet készítsen. 

Az építés különböző szakaszaiban a következő fontosabb ütemtervek elkészítésére lehet 
szükség. 
 
6.1.1 Vázlatos ütemterv 

Célja: a nagy értékű, bonyolult beruházások döntés-előkészítésének időszakában 
meghatározni a beruházás szempontjából fontos feladatrészek határidőpontjait, pénzbeli 
és kapacitási feltételeket. E terv készítésének időszakában általában még csak a 
kivitelezés kezdési és befejezési időpontja határozható meg, a megvalósítás részleteiről 
kellő mennyiségű és részletességű információ még nem áll rendelkezésre. 

A terv készítése során célszerű azt is figyelembe venni, hogy a döntésekben mértékadó 
építtetői-tulajdonosi kör, illetőleg a finanszírozással foglalkozó résztvevők egy része nem 
építéssel foglalkozó szakember. 

Általában tartalmaznia kell az alábbi lényeges időpontokat, tevékenységeket: 

 a tervek szállítását, 
 hatósági engedélyezési eljárásokat, 
 vizsgálatok, engedélyek beszerzését, 
 egyes létesítmények építésének és technológiai szerelésének kezdését, 

befejezését, 
 munkaterület átadását, 
 fontosabb gépek és berendezések megrendelését, szállítását, 
 a beruházás üzembe helyezését, 
 időben szakaszolt beruházások esetében ezenkívül az egyes szakaszok üzembe 

helyezési időpontjait (részhatáridők). 

Időléptéke az időtartamok meghatározásának adatbázisa. Az ütemterv időléptéke függ a 
létesítmény nagyságától, a teljes átfutási idő mértékétől. A gyakorlatban ez általában 1 
hónap. 

A tevékenységek időtartama meghatározható: 

 a létesítmény és a tevékenységek becsült naturális paramétereinek ismeretében 
igen nagy léptékű, tapasztalati normatívák segítségével (pl. hónap/1000 m2 stb.), 

 statisztika és összehasonlító normaadatok segítségével, ill. 
 termelékenységi mutatók alapján (pl. költségvetési érték/időegység, ahol az 

időegység jellemzően szintén hónap) alapján történik. 
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Terjedelme: az építmény jellegétől, a feladat méreteitől függően általában 20–60 elem 
(tevékenység, ill. mérföldkő). 

Járulékos ütemtervrészletek 

Az ütemtervek alapján határozható meg a megvalósítás pénzügyi ütemezése, ezért a 
sajátosságoktól függően negyedévi, félévi, ritkábban igen nagy átfutási idejű 
létesítmények esetében évi bontásban a költségeket tartalmazó pénzügyi ütemterv 
készül. 

A mintaként bemutatott vázlatos ütemterv (6.1 ábra) egy lakópark építésének előkészítő 
és kivitelezésének nagyvonalú menetét mutatja be. Célja a befektető és a finanszírozó 
számára fontos feladatok időtartamának, időhelyzetének rögzítése. 
 

 
6.1 ábra: Lakópark építésének vázlatos ütemterve 

 
Ezek részben: 

 a hitelfedezettel, 
 a várható ráfordítások és árbevételek időszakának kijelölésével, valamint 
 a kivitelezés főbb folyamatainak műszakilag megalapozott időbecslését és 

időszakát tartalmazzák. 
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A vázlatos ütemtervek általában részletesebb szakmai tartalmat nem mutatnak be, 
célszerű a problémákat úgy megfogalmazni, hogy a kivitelezési munkákban kevéssé 
járatos pénzügy, jogi végzettségű szakemberek számára is jól érthető tárgyalási alap 
legyen. 
 
6.1.2 Generálütemterv 

Célja: hogy áttekintést nyújtson az egész építési folyamatról az egyes építményrészek, 
fontos építési szakaszok megvalósítási időpontjairól. A műszaki ellenőr szempontjából 
kiemelkedő jelentősége van az ilyen részletességű időtervnek, mivel 

 az ajánlati ütemtervek esetében ezt a részletességet kell megkövetelni az ajánlatot 
adóktól, ill. 

 a részletesség szolgálhat a különféle alvállalkozókkal történő szerződéskötés 
feltételeinek műszaki alapjául. 

Ez esetben is figyelembe kell venni, hogy az építésben kevéssé jártas megbízó is 
követhesse a kivitelezés előrehaladását (pl. egy társasházépítés esetében a leendő lakó 
meg tudja ítélni, hogy az ő lakása a tervezetthez képest milyen készültségi fokon áll). 

Általában tartalmaznia kell: 

 az egyes tervezési fázisokat, a tervszállításokkal összefüggő mérföldköveket, 
 a lebonyolítással összefüggő fontosabb események mérföldköveit (pl. munkaterület 

átadás-átvételi időpontokat, részhatáridőket, mintahelyiségek bemutatása, 
jóváhagyása stb.), 

 a különböző jelentősebb feladatot végző alvállalkozók, illetve társvállalkozók 
munkájának időintervallumait, esetleg a térnek a technológia és a szervezési 
koncepciónak megfelelő részletességű felbontásával, 

 a kapcsolódás szempontjából fontosabb szerkezetek, létesítménycsoportok 
elkészülésének mérföldköveit, valamint 

 a kivitelezés térbeni és időbeni összehangolásával összefüggő egyéb sajátos 
feltételeket. 

Az időlépték az időtartamok meghatározásának adatbázisa, terjedelme. A terv időléptéke 
általában egy hét, hosszabb időszakot igénylő építési munkák esetében esetleg a hónap, 
ill. annak tört része. 

A folyamatok időtartamának becsléséhez a vázlatos ütemtervhez hasonlóan tapasztalati 
normatíváknak, ill. ha lehetséges a már ismert alvállalkozói, illetve társvállalkozói 
ajánlatkérésekre érkezett információkra támaszkodva célszerű becsülni a 
tevékenységidőket. 

Az ütemtervtől elvárt információk részletesebb kialakítást indokolhatnak, ezért a 30–120 
tevékenységterjedelem a gyakori. 

Járulékos ütemtervrészletek 

A beruházás megbízható pénzügyi ütemezésének alapja. Igen sok esetben a szerződés 
mellékletét képező ajánlati ütemterv funkcióját is ellátja, ezért rendszeresen havi vagy a 
résszámlák időintervallumainak megfelelő bontásban pénzügyi ütemterv készül hozzá. 
Egyéb, a kapacitásokkal foglalkozó járulékos terv készítése nem ajánlott. 

A mintaként bemutatott generálütemterv példájául egy többszintes társasház építése 
szerepel (6.2 ábra). Ennek az ütemtervnek ki kell jelölnie a megvalósítás főbb fázisait 
időbeni helyzetével és a hozzá tartozó műszaki tartalommal. Kiindulási kereteket kell 
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adnia a később készítendő részletes ütemterv főbb időbeni lefutásához. Alkalmazása 
során az információ tartalmából az építésben jártas szakember már becsülni tudja a 
feladat várható kapacitásigényének nagyságrendjét, a kivitelezés várható kritikus 
pontjait. Ez az ütemterv lehetőséget ad a részszámlák időpontjainak és értékének kellő 
biztonsággal történő meghatározására is. A nem szakember építtető, esetleg a lakás 
későbbi tulajdonosa az „átlagos napi járókelő” szakértelmével is meg tudja ebből ítélni az 
építés készültségét. 

Az épület térbeni szakaszolása – szintekre, esetleg több lépcsőház esetében szekciókra 
bontása – általában nem szükséges, a kivitelező szempontjából nem is kívánatos a 
túlzott kötelezettségvállalás elkerülése végett. 

A folyamat részletessége jellemzően a nagyobb, fontosabb munkanemek szerint 
alakítható ki. 
 

 
6.2 ábra: Lakóház kivitelezésének generál ütemterve 

 
6.1.3 Részletes ütemterv 

Célja: a megvalósítási technológiai, esetleg munkafolyamatainak részletességi szintjén a 
kivitelezés lefolytatásának részletes bemutatása. Tartalmazza az építés területi, esetleg 
időbeni szakaszaira bontva a technológiai sorrendnek és kötöttségeinek 
figyelembevételével az ütemezési cél alapján kidolgozott szervezési koncepciót. Ha 
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korábban készült ajánlati ütemterv, akkor ezzel összevethető, ellenőrizhető formában 
célszerű kialakítani. Ez az ütemterv általában a kivitelező, a műszaki vezető igényeit 
szolgálja ki, ezért a műszaki ellenőr érdekkörébe tartozó feladatrészletességnél nagyobb 
részletességgel készül. 

Általában tartalmaznia kell: a technológia-, ill. munkafolyamat-részletezettség szintjén, 
építési szakaszonkénti bontásban, 

 a tervek szállításával, 
 megrendelő által biztosítandó munkaterület és adatszolgáltatással kapcsolatos 

feltételekhez tartozó mérföldköveket, 
 az egyes tevékenységeket, munkafolyamatokat, 
 az alvállalkozói munkák kapcsolódási pontjához szükséges mérföldköveket, 
 az üzembe helyezéssel kapcsolatos információkat, hatósági és egyéb bejelentési 

kötelezettséggel járó feladatokat, 
 az egyes kiemelt fontosságú szerkezetek, gépek, berendezések rendelésével 

kapcsolatos adatokat. 

Az időlépték, az időtartamok meghatározásának adatbázisa. A részletes ütemterv 
időléptéke általában nap, de előfordulhat hosszabb átfutási feladat esetén a heti 
időlépték is. Ritkán egy-egy speciális technológia esetében alkalmaznak akár egyórás 
időléptéket is. 

Ilyen lehet például a betontechnológiai feltételek teljesítése nagyméretű, munkahézag-
mentes lemezek építésének vagy vágányzárban végzett vasútépítési feladatok 
ütemezése. 

A folyamatok időtartamának meghatározása az építőmesteri és szakipari munkák 
körében általában a klasszikus folyamatelemzés módszereinek megfelelően normák 
alapján számított munkaigények összegzésével, ill. egyes alvállalkozói munkák esetében 
a szerződéses időpontokhoz tartozó határidők beépítésével történik. Ennek az 
ütemtervfajtának is jelentősen könnyíti az elkészítését, ha a ütemterv készítője 
rendelkezik komplex technológiai folyamatszintű normákkal. Így például egy vasbeton 
pillér esetében nem kell (esetenként információ hiányában nem is lehet) számítani a 
zsaluzás, a vasszerelés és a betonozás munkaigényét külön-külön, majd ezt összegezni, 
ha van egy olyan komplex normatívánk, hogy „vasbeton pillér készítése tokkal, vonóval” 
beton-m3 egységben. 

A részletes ütemterv mérete igen tág határok között változhat. A néhány száz 
tevékenységtől a több ezer tevékenységű terv is elképzelhető. A terv készítése során 
célszerű szem előtt tartani, hogy hálós ábrázolási forma és számítógép alkalmazása 
esetében is egyszerre a tervező maximum mintegy 300–500 tevékenységet tud 
áttekinteni, ezért az ütemterv szerkezetének kialakítása akkor megfelelő, ha körülbelül 
ekkora méretű, önállóan tervezhető modulokból áll. 

Járulékos ütemtervrészletek 

A beruházás legrészletesebb időütemezése. Pénzügyi ütemtervet igen ritkán készítenek a 
részletes ütemtervhez, mivel a költségeknek a tevékenységekhez rendelése nehézkes, ill. 
túl nagy munkával jár kézzelfogható előnyök nélkül. A kivitelező érdekeltségi körébe 
tartozó erőforrás-szükségleti információkat tartalmazó gép- és anyagszükségleti 
ütemterv készítése szokásos. 

A generálütemtervben szereplő társasház részletes ütemterve a munkahelyi vezetés 
számára is alkalmas térbeni (szintenkénti) bontásban ütemezi az építés folyamatait. A 
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folyamat részletessége a fontosabb technológiák, munkacsoportok munkájának időbeni 
alakulásának tervezését is lehetővé teszi, így például célszerű megkülönböztetni a 
falazott és a szerelt válaszfalakat, a gépészeti munkák során a strangokat és az 
ágvezetékeket (6.3 ábra). A térben és időben eltérően végezhető feladatokat is célszerű 
elkülöníteni, példánkban a hidegburkolási munkák esetében a lakásban végzett, a 
loggiákon készülő és a folyosók burkolatai lettek elkülönítve. 
 

 
6.3 ábra: Társasház kivitelezésének részletes ütemterve 

 
6.2 Az ütemtervek ábrázolásmódjai 

Az időterveket a különböző alkalmazási igények, a létesítmény jellege, a tervezés 
időtávlata szerint különféle formában lehet ábrázolni. Az építőiparban a következő 
alkalmazási formák terjedtek el. 
 
6.2.1 Táblázatos ütemtervek 

A legegyszerűbb ábrázolási mód, egyszerűen előállíthatók bármely táblázatkezelő 
programmal is, ezért a különféle csoportosításokban is jól rendezhetők a benne szereplő 
adatok. Általában a folyamat megnevezését, mennyiségét, időtartamát és a naptári 
kezdési és befejezési időpontot tartalmazza (6.1 táblázat). Megjegyzésként szokásos a 
felelős, a vállalkozó vagy egyéb fontos körülmény megadása. 
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6.1 táblázat: Táblázatos ütemterv 
Megnevezés Mennyiség Időtartam  Kezdés Befejezés Felelős 

Humuszleszedés      
Alapárok 
kiemelése 

     

…………..      
 
6.2.2 Vonalas ütemterv (Gant-diagram) 

A legelterjedtebben alkalmazott ábrázolási forma, ahol az építés folyamatait elkülönítve, 
időlépték szerint a kezdési és befejezési határidejükkel a végrehajtás folyamatos vagy 
szakaszos jellegének szemléltetésével mutatja be. Általában a vízszintes tengelyen a 
naptárosított időt, a függőleges tengelyén a folyamatokat tüntetjük fel. Az 
ütemvonalakhoz rendelt egyéb kiegészítő információkkal jellemző mennyiségével, 
kapacitásmértékével, a végrehajtó szervezet megnevezésével, a munka ténylegesen 
elvégzett részének feltüntetésével a folyamat előrehaladását szemléletesen mutatja meg 
(6.2 táblázat). Ennek az ábrázolásnak előnye egyszerű rajzolhatósága – akár ceruza és 
egy vonalzó, vagy akár az Excel táblázatkezelő is szóba jöhet, hátránya, hogy a 
folyamatok térbeni helyzetét csak áttételesen mutatja be. 
 

6.2 táblázat: Vonalas ütemterv 

 
 
Jelentős problémát okozhat a sávos ütemterv alkalmazása esetében, ha a folyamat 
ütemvonala mentén 

 a kapacitások változnak, ill. 
 az elvégzendő feladatmennyiség változik azonos kapacitás alkalmazása esetében. 

Mivel a sávos ütemtervben a folyamatok sebessége nem érzékelhető az intenzitásváltás, 
ill. a folyamaton alkalmazott kapacitás változása munkasebesség-változást idéz elő. Ez 
akár azonos időtartamú megelőző, ill. követő folyamatok esetében a folyamatok 
ütközéséhez, a következőkben ismertetésre kerülő ciklogramos ábrázolás esetében 
metsződéshez, azaz a technológiai sorrend változásához vezethet. 
 
6.2.3 Ciklogram 

A ciklogramos ábrázolási forma módot ad a folyamatok térbeni és időbeni helyzetének 
bemutatására. A derékszögű koordináta-rendszerben általában (a felfelé mutató) 
függőleges tengelyen az építményre jellemző valamilyen térbeli paraméter van 
feltüntetve (csatorna, út szelvényezése, épületek szekciói stb.), a vízszintes tengelyen az 
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idő. A folyamatok tér-idő koordináta-rendszerben vannak ábrázolva a hozzá tartozó 
azonosítóval, esetleg egyéb kapcsolódó információval (pl. alkalmazott kapacitás 
mértéke). 

A vonalas ütemtervvel szemben ez az ábrázolási forma alig ad lehetőséget a folyamatok 
tervezett állapotának és tényleges előrehaladásának egyidejű ábrázolására. Az egyes 
ütemvonalak egyenletes feladatmennyiség és állandó kapacitás esetében egyenesek, 
iránytangensüket a folyamat sebessége határozza meg. Ha az előrehaladás során az 
egységnyi térre jutó feladatmennyiség nő, úgy változatlan kapacitás esetében a folyamat 
sebessége csökken, a ciklogramos ütemtervben az ütemvonal laposabb lesz, míg 
feladatcsökkenés esetében a folyamat sebessége nő, így meredekebb lesz, az 
ütemvonalban törés keletkezik. 

A kapacitás változása hasonló módon okozhat törést az ütemvonalon. 
 
6.2.4 Hálós ütemtervek 

A kivitelezésben dolgozó műszaki szakemberek rémálma, amikor jelentősebb csúszás 
keletkezik a tervezett időtervhez képest, vagy a megbízó igényeinek változása követeli 
meg a meglévő ütemterv átdolgozását. Ezt az átdolgozott ütemtervet természetesen 
„tegnapra” kell elkészíteni. 

Az előzőkben ismertetett ábrázolási technikák többnyire ceruza-papír-radír-módszerrel 
készülnek, így a legkisebb változás átvezetése is jelentős mennyiségű munkával jár. 

A hálós ábrázolási forma alkalmazása esetében az alábbi előnyökhöz juthatunk a 
hagyományos módszerekkel szemben: 

 A hagyományos (sávos, ciklogramos) ütemtervekből nem tűnik ki, hogy az egyes 
folyamatok egymással szükségszerűen (technológiai vagy szervezési 
megfontolások alapján) vagy véletlenszerűen kapcsolódnak, ill. kerültek a 
megadott időpozícióba. 

 A hagyományos ütemtervekben az egyes folyamatok ütemvonalai az egész feladat 
megvalósításának szempontjából egymáshoz viszonyítva azonos fontossággal 
szerepelnek. 

A valóságban azonban a véghatáridő kialakulásának, ill. tarthatóságának szempontjából 
vannak alapvető fontosságú folyamatok, és olyanok, amelyek még adott mértékű 
csúszása nem befolyásolja a véghatáridőt. Azaz a hálós időtervezés során 
meghatározható a kritikus, ill. a szubkritikus utak, az ezeken elhelyezkedő 
tevékenységek a kiemelten fontos határidőpontokkal. 

A hagyományos időtervezési módszerek alkalmazása nagyobb feladatok részletes 
leírására a folyamatok nagy száma miatt nehézkesen vagy nem alkalmazható. 

A hagyományos ütemtervek szigorú időbeosztáshoz kötöttek, az időskála elcsúsztatása 
(pl. más kezdési időpont) gyakorlatilag újratervezést igényel. 

A hagyományos ütemtervek aktualizálása is újratervezést jelent, szemben a technológiai, 
szervezési összefüggéseket tartalmazó hálós tervvel, ahol csak a megváltozott 
feltételeket leíró kapcsolatokat és tevékenységidőket kell cserélni, és az időelemzés után 
már az aktualizált ütemterv áll rendelkezésünkre. 

A hálós tervek dokumentálása a ma már a munkahelyeken is rendelkezésre álló 
számítógépes háttér segítségével gyorsan, elegánsan, piacképesen történhet meg. 
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A hálós modellezést elősegítő számítógépprogramok elterjedésével e technika is 
viszonylag széles körben alkalmazott. 

E fejezetnek terjedelmi korlátainál fogva sem célja a hálós tervezési eljárások áttekintő 
és feltáró mélységű ismertetése, csak a legalapvetőbb, a gyakorlati munkához szükséges 
ismereteket próbálja közölni úgy, hogy a hálós ütemtervet alkalmazót, esetleg készítőt 
praktikus tanácsokkal segítse. 

A hálós ütemtervek ábrázolásmódjai 
A hálótechnikában alkalmazott elemek: 

 a szervezés alapelemei 

o a tevékenység, ami egy időt igénylő folyamat, lehet aktív beavatkozást, 
erőforrást igénylő (pl. tervezés, alaptest betonozása), vagy amely 
beavatkozást nem, csak időt igényel (pl. betonszilárdulás), 

o az esemény, ami valamilyen számításba vett helyzet vagy állapot 
bekövetkezésének időpontja időbeni kiterjedés nélkül (nulla időtartammal). 
Szokták a „mérföldkő” elnevezést is használni (pl. tervek leszállítása, 
munkaterület átadása, betonozás befejezése); 

 gráftechnikai alapelemei 

o a tevékenység, amit valamilyen geometriai ábrával, legelterjedtebben 
téglalappal, körrel ábrázolnak, 

o az él, ami a gráf csomópontjait összeköti. a termelésszervezésben használt 
gráfok esetében irányított él az alkalmazott, ami a gyakorlatban a csomók 
közötti nyilat jelenti. 

A két szervezési és a két gráfelem megfeleltetése során két változat lehetséges: 

 amikor tevékenységet az él jelképezi, tevékenység-él hálónak nevezzük, 
 amikor a tevékenységet a csomó jelképezi, tevékenység–csomó hálónak nevezzük. 

 

 
6.4 ábra: CPM hálótervezés 
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6.5 ábra: MPM hálótervezés 

 
A fenti két esetben az ábrázolás során a tevékenységet tekintettük az ábrázolási forma 
alapjának, ezért e két ábrázolásmódot tevékenységorientált ábrázolásmódnak nevezzük. 
A tevékenységorientált hálótervek elsősorban a termelésszervezési, kivitelezés-
szervezési, gyártási, kooperációs feladatok megoldásánál alkalmazhatók előnyösen. Az 
időelemzési feladat megoldása a tevékenységek megkezdésének és befejezésének – 
lehetséges legkorábbi és legkésőbbi – határidőpontjai meghatározására irányul 

Az építőipari gyakorlatban az ún. tevékenységorientált, tevékenység-csomópontú 
tervezési eljárás (MPM) terjedt el. Ebben az ábrázolási módban a tevékenységet a csomó 
jelképezi (pl. alap betonozása), míg a csomókat összekötő élek a csomók közötti 
függőséget írják le. 

A szervezési feladatokban való jó alkalmazhatóságát biztosítja a műszaki szakember 
„észjárásához” igazodó volta. Ez a gráfelméleti alapokat alkalmazó technika lehetőséget 
ad többféle kapcsolattípus kezelésére, az átlapolt tevékenységhelyzet leírására. 

A hálós modellben az egyes folyamatok (tevékenységek), ill. események között 
technológiai, szervezési kapcsolatok írhatók elő. A logikai kapcsolatok, valamint a  
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tevékenységidők ismeretében számíthatók a legfontosabb határidőadatok, így az egyes 
tevékenységekhez tartozóan 

 a legkorábbi kezdés, 
 a legkorábbi befejezés, 
 a legkésőbbi kezdés, 
 a legkésőbbi befejezési időpontok, valamint 
 a teljes és 
 szabad tartalékidő. 

A modellezés során a folyamatképzéssel és folyamatelemzéssel kell meghatározni a 
feladatot alkotó tevékenységeket és azok jellemző paramétereit (időtartam, erőforrás-
szükséglet). 

Az egyes tevékenységek között kell megfogalmazni a végrehajtás technológiai 
sajátosságaiból és az ütemezési cél által meghatározott szervezési feltételekből adódó 
kapcsolatokat, függőségeket. 

A tevékenység-csomópontú hálós technika a feltételeket leíró kapcsolatok rendszerének 
igen sokrétű és széles lehetőségeit kínálja. Egyes hálótervezési számítógépprogramok 
nem engedik meg az MPM adta lehetőségek teljes kihasználását, és a gyakorlati 
alkalmazás során sem mindenkinek szükséges ezek hiánytalan ismerete, ezért e 
tananyag se vállalja fel ennek tárgyalását és ajánlja a szakirodalmi tájékozódást. A hálós 
ütemtervekben való eligazodáshoz szükséges alapokat mutatjuk be tananyagként. 

Az MPM típusú, többkapcsolatú háló kapcsolatai 

A tevékenység-csomópontú hálós ábrázolás esetében a tevékenységek és azok 
kapcsolatainak modellezése során elfogadjuk, hogy 

 a tevékenység Kezdete és 
 a tevékenység befejezése  

között a tevékenység egyenletes lefutású (a ciklogramban törés nélküli egyenessel 
modellezhető). 
 

 
6.6 ábra: A és B tevékenység ciklogram formában 

Az ábrán látható A és B jelű tevékenységek közötti kapcsolat a tevékenységek kezdési és 
befejezési pontjai viszonyának meghatározásával leírható. E modell szerint négyféle 
összefüggéstípus határozható meg: a Kezdés – Kezdés (KK), a Kezdés – Befejezés (KB), 
Befejezés – Kezdés (BK) és a Befejezés – Befejezés (BB). 
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Az így meghatározott függést ki kell egészíteni egy olyan időparaméterrel, amely 
megadja, hogy a megadott két pont milyen időtávolságra lehet. 

Az egyszeres függések értelmezése a minimális megközelítés esetében 

Két tevékenység között előírható függőségek értelmezése során azokat, amelyek azt 
határozzák meg, hogy A tevékenység valamely jellemző kijelölt pontját (Kezdés vagy 
Befejezés), a követő B tevékenység jellemző és kijelölt pontja milyen mértékben 
közelítheti meg, minimális megközelítési feltételeknek nevezzük. A megközelítés 
minimális mértékét a kapcsolattípushoz megadott p időparaméterrel jelezzük. A 
minimális megközelítési feltétel alkalmazása esetében B tevékenység egyéb feltételek 
hatására jobban eltávolodhat A-tól, de közelebb nem kerülhet hozzá. 

A 6.7 ábrán az egyszeres minimális függőségek láthatók: 

 
6.7 ábra: Kezdés – Kezdés kapcsolat (KKp) 

Az A és a B tevékenység között előírt KKp kapcsolat esetében az A tevékenység kezdete 
után legalább p időnek el kell telnie a B tevékenység kezdetéig. A B tevékenység 
kezdetének ez a legkorábbi helyzete, ennél nagyobb eltávolodás megengedett (6.7 ábra). 

 

 
6.8 ábra: Kezdés – Befejezés kapcsolat (KBp) 

Az A és a B tevékenység között előírt KBp kapcsolat esetében az A tevékenység kezdete 
után legalább p időnek el kell telnie a B tevékenység befejezéséig. A B tevékenység 
befejezésének ez a legkorábbi helyzete, ennél nagyobb eltávolodás megengedett (6.8 
ábra). 
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6.9 ábra: Befejezés – Kezdés kapcsolat (BKp) 

Az A és a B tevékenység között előírt BKp kapcsolat esetében az A befejezése után 
legalább p időnek el kell telnie a B tevékenység kezdetéig. A B tevékenység kezdetének 
ez a legkorábbi helyzete, ennél nagyobb eltávolodás megengedett (6.9 ábra). 
 

 
6.10 ábra: Befejezés – Befejezés kapcsolat (BBp) 

Az A és a B tevékenység között előírt BBp kapcsolat esetében az A tevékenység 
befejezése után legalább p időnek el kell telnie B tevékenység befejezéséig. B 
tevékenység befejezésének ez a legkorábbi helyzete, ennél nagyobb eltávolodás 
megengedett (6.10 ábra). 
 
E kapcsolatokkal az építőiparban felmerülő problémák jelentős része megfelelően 
modellezhető. 

Az elterjedt hálós számítógépprogramok egy része csak a fent ismertetett minimális 
megközelítési feltételeket ismeri, és kizárja a két tevékenység között egyidejűleg több 
kapcsolat előírásának lehetőségét.  

A modell időelemzése során, amelyet ma már csaknem kizárólag számítógéppel végzünk, 
a tevékenység határidőadatain túl a kritikus úttal kapcsolatos információkat és többféle 
tartalékidőt is eredményül kapunk. 
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A tartalékidők fajtájuktól függően az alkalmazó számára eltérő jelentőségűek. A két 
legfontosabb ezek közül: 

 a szabad tartalékidő, egy a tevékenységre vonatkozó időtartalék, amely 
felhasználása (csúszás, időtartam-növekedés) esetén sem az őt követő 
tevékenységek határideje, sem a teljes átfutási idő nem változik; 

 a teljes tartalékidő tevékenységláncra vonatkozik, így ennek felhasználása esetén 
a teljes átfutási idő nem, de a tevékenységláncban a tartalékidőt felhasználó 
tevékenységet követő tevékenységek bekövetkezési ideje tolódni fog. 

Ennek a kétféle tartalékidőnek a felhasználása az építésvezetési hierarchiában különböző 
szinteken lehetséges. A teljes tartalékidő felhasználása az építés egészét átlátó 
projektfelelős építésvezető, illetve a műszaki ellenőr hatáskörébe tartozhat. A szabad 
tartalékidő felhasználása, mivel csak egy-egy tevékenységet érint, más folyamatokat 
nem zavar, akár művezetői szinten is eldönthető. 
 
6.3 Az időtervezés 

Folyamatok képzése 

A folyamatképzés során az építési feladatot az őt létrehozó részfeladatokra adott 
kritériumok alapján bontjuk fel. 

A folyamatképzés során az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni: 

 a folyamat részletessége illeszkedjék az időtervezés részletességi szintjéhez, 
 a szolgáltatott információs szint, és 
 a rendelkezésre álló alapadatok részletességével legyen összhangban, 
 egy-egy folyamat lehetőleg térben és időben egyidejűleg végezhető építési 

részfeladatot tartalmazzon, 
 a folyamat elvégzéséhez szükséges erőforrások elkülönítése szakma, 

szakmacsoportok, ill. gép és gépláncok szerint a lehetőségekhez mérten biztosított 
legyen, 

 a folyamat-időtartamok lehetőleg jelentősen ne térjenek el egymástól, 
 biztosítani kell a folyamatok között az ütemtervi összekapcsolási lehetőséget, azaz 

a folyamatok térbeni helyzete lehetőleg egyezzen. 

Az építmény térbeni építési szakaszokra bontásának szempontjai 

Az építményeket (nagyságtól és bonyolultságtól függően) építési szakaszokra kell 
bontani. A kivitelezésben dolgozó vezető munkájának szempontjából ez különösen 
fontos, mivel a későbbiekben az előrehaladás vizsgálatánál a mindenkori állapot, 
készültség egyértelműbben határozható meg. 

Az építményeket jellegük szerint megkülönböztethetjük térbeni kiterjedésük szerint, mint 
pontszerű, vonalas, ill. területi kiterjedésű. Az alábbiakban felsorolt térbeni szakaszolási 
szempontok alkalmazása ezek figyelembevételével célszerű. 

Célszerű a térbeni szakaszként kezelni, ha 

 a szerződéses vagy egyéb feltételek miatt időben elkülönülő létesítményelemeket, 
szerkezeteket lehet meghatározni, 

 az adott munkaterület önálló építési egység (pl. különálló épület), 
 az épületen belül részben önállóan építhető egység (pl. dilatációs egység, 

lépcsőházankénti szekciók), 
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 az önálló egységen belül műszaki-technikai okok szerint elkülöníthető egység (pl. 
szint, strang), 

 ha az önállóan kezelhető területi egységen belül a jellemző munkamennyiségek 
vagy a mértékadó technológia változik (pl. pincei, földszinti és általános emeleti 
szint, vagy útépítés esetén jelentősen megnő a burkolat szélessége, vagy 
megváltozik a burkolat fajtája, pl. öntött aszfaltról elemes kőburkolatra). 

A folyamatok elemzése; a munkaigényesség és a folyamatidő számítása 

Az ütemtervek készítése során az előző pontban leírtak szerint eljárva rendelkezésünkre 
állnak az építményt létrehozó folyamatok, építési szakaszonkénti bontásban. Az 
ütemezés során meg kell határozni, hogy a folyamatoknak mennyi az építési ideje, és 
ehhez az időtartamhoz az értékeket a folyamat erőforrás-, illetve munkaigényességének 
meghatározásával lehet számítani a kapacitásszükségletet. 

A folyamatelemzéshez felhasználható normaértékek meghatározásának módjai 

Az építőiparban a feladatok ütemezéséhez az egyik alapvető információ az egyes 
szerkezetek, szerkezeti elemek elkészítéséhez szükséges erőforrásigényeket tartalmazó 
normaadatok ismerete. Több, elterjedt normagyűjtemény áll az időtervező szakember 
rendelkezésére, azonban az ezekben található normaértékek értelmezése, ill. adott 
feladatra való alkalmazása során hasznos, ha ismeri a normaértékek meghatározásának 
lehetőségeit. Ennek birtokában az egyedi, ill. az átlagostól eltérő esetekben is megfelelő 
pontossággal végezhető az ütemezési munka. 

A normaértékek megállapíthatók: 

Méréssel: Időméréssel egyedileg megállapíthatók az egyes folyamatokhoz tartozó 
munka- és gépszükségleti normák. Az így meghatározott időnormák, megfelelő számú 
mérés és a méréskori körülményeknek a feltételezett helyzethez való hasonlósága 
esetében igen megbízhatónak tekinthetők. A normaértékek méréséhez részletesen meg 
kell határozni a technológiai előírásokat, munkakörülményeket és az egyéb feltételeket, 
amelyeket a folyamat műszaki tartalmával együtt rögzíteni kell a tétel szöveges 
leírásában, ezzel biztosítva az alkalmazás során a lehető legpontosabb megfeleltetés 
lehetőségét. 

Normaalapok segítségével: Normaalapnak nevezzük a műveletelemek vagy műveletek 
technológiai és a munkakörülmények által meghatározott időszükségletét. Bár 
napjainkban építőipari normaalapokat tartalmazó kiadvány igen kis számban található, 
azonban a módszer más adatbázisok esetében is alkalmazható, ezért ismerete hasznos 
lehet. Ez esetben a normakészítési munka során meg kell határozni a folyamatba tartozó 
műveletek, műveletelemek folyamategységre vonatkoztatott mennyiségeit. A műveleti 
mennyiségek és a hozzájuk tartozó normaalapok alkalmazásával megállapított, azonos 
kategóriába (szakképzettség, bérkategória stb.) sorolt szükségletek összegzésével 
kapható a folyamathoz (tételhez) tartozó normaérték. A megfelelő pontosságú 
normaalap-adatbázis esetében a méréshez hasonlóan nagy pontosság érhető el kisebb 
munka és idő ráfordításával. 

Statisztikai módszerrel: Adott, műszaki tartalmában, munkafeltételeiben és 
körülményeiben hasonló szerkezetre (állapot létrehozására) az előállítására hosszabb 
időszak alatti erőforrás-ráfordítások és az előállított szerkezet mennyiségének 
ismeretében határozható meg a norma. Pontosságát befolyásolja az adatok felvételének 
tekintett bázisidőszak szervezési, műszaki, munkaintenzitási feltételei mennyire felelnek 
meg a jövőben tekinthető átlagos feltételeknek. A nem megfelelően megválasztott 
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körülmények közötti adatfelvétel előrevetítheti a korábbi bázisidőszak termelési, 
szervezési, gazdálkodási fogyatékosságait. Alkalmazása esetén célszerű a tételhez 
részletesen leírt feltételek vizsgálatának alapján a tényleges munkakörülményeknek 
megfelelő korrekció elvégzésére. 

Összehasonlítással: Meg lehet határozni a normaértékeket a vizsgálthoz hasonló 
szerkezetek normáinak felhasználásával, annak módosításával. A két szerkezet 
technológiai, geometriai jellemzői, szervezési, munkakörülményi és egyéb, a 
megvalósítás feltételeinek elemzésével, összehasonlítással lehet származtatni az új 
szerkezetre vonatkozó normaértéket. Ehhez a normaértéket képző szakembernek igen 
nagy technológiai, szervezési és normaképzési gyakorlattal kell rendelkeznie. Ebben az 
esetben viszonylag nagy műszakitartalom-eltérés esetében is megfelelő pontosságú lehet 
az új szerkezetre vonatkozó normaérték. E módszer alkalmazása esetében kisebb 
műszakitartalom-korrekcióhoz tartozó normaérték-korrigálásra jelentősebb kockázat 
nélkül vállalkozhat a kivitelezési gyakorlatban járatos szakember is. 

Műszakilag megalapozott becsléssel: A kivitelezésben és a norma készítésében jártas 
szakemberek tapasztalatai, összegyűjtött adatai, információi alapján – műszakilag 
megalapozott becsléssel – is megállapíthatók normaértékek. Ez esetben is a szerkezet 
technológiai jellemzőit, a kivitelezéssel kapcsolatos előírásokat, munkakörülményeket és 
egyéb feltételeket igen nagy gondossággal kell felmérni, és a korábban szerzett 
információkhoz, tapasztalati adatokhoz tartozó körülményekkel összevetni. A módszer 
jellegéből következik, hogy a meghatározott normaértékek jelentős mennyiségű 
szubjektív elemet is tartalmaznak, ezért közelítő pontosságúak. 

A kivitelezésben dolgozó műszaki vezető és műszaki ellenőr gyakorlatában a fenti 
módszerek közül javasolható a választás, az alábbiak mérlegelésével: 

 A méréssel történő normaérték meghatározása viszonylag kis idő ráfordításával, 
kevés háttér-információ rendelkezésre állása nélkül megoldható. Alapvető feltétel 
az átlagosnak tekintett körülmények meghatározása, és az ennek megfelelő 
helyszín, illetve munkavégzés kiválasztása (pl. előre gyártott szerkezet 
elhelyezésének daruzási munkája esetében az emelés magassága, a daru 
elfordulási szöge, szélsőséges esetben a macska és a horog közötti kötélhossz). 

 A statisztikai módszer annak ajánlható, aki többször azonos jellegű, tipizálható 
szerkezetek építésén dolgozik és van türelme az adatok fegyelmezett és 
rendszerezett gyűjtéséhez, így kellő alapsággal igen megbízható adatok birtokába 
kerülhet. 

 Az összehasonlítással képzendő normaérték meghatározására csaknem minden, az 
építésben dolgozó irányító szakember rákényszerül, a meglévő tapasztalati, ill. 
normakönyvi adatoktól kisebb mértékben eltérő műszaki tartalmú szerkezet 
időszükségletének meghatározása során. Ezzel a módszerrel is megfelelő 
pontosságú értékek birtokába juthat akár jelentősebb normakészítési gyakorlat 
nélkül is. 

 A műszakilag megalapozott becslés minden tapasztalt szakembernek ajánlható, 
feltételezve a körülmények, a műszaki tartalom ismeretét. (Az építőipari 
gyakorlatban alkalmazott normagyűjteményekről a költségvetéssel foglalkozó 
fejezetben találnak részletesebb információkat.) 
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6.3.1 A folyamatok összekapcsolása 

A folyamatok kapcsolatainak megválasztását a tervezés törekvései, térbeni helyzetük, 
technológiai feltételeik, kapacitásgazdálkodási szempontok és lehetőségek, valamint 
egyéb, a munkára jellemző feltételek határozzák meg. E kérdéskörrel annak szerteágazó 
volta miatt könyvünk nem foglalkozik teljes részletességgel, csak néhány jellemző 
ütemezési esetet, ill. a folyamatkapcsolás során problémát okozó esetet mutat be.  

A folyamatkapcsolatok és a kapcsolati feltételrendszer 

Az ütemtervi folyamatok összekapcsolásának módját alapvetően mindig az ütemezési cél, 
a szerződésben rögzített feltételek határozzák meg. Ezeken túl alapvető meghatározó 
jellegű tényező az adott technológiák megvalósíthatóságának módja, ill. a technológiák 
(folyamatok) sorrendje. 

További igen széles és jellegében változatos korlátozó feltételek befolyásolhatják az 
időtervezés során a folyamatok közötti kapcsolatokat. Ilyenek lehetnek a munkaerő, a 
gép és az anyagellátás lehetőségei, az időjárási feltételek okozta, akár technológiai 
folyamatonként eltérő korlátok. 

A folyamatkapcsolási lehetőségek közül az adott feladat esetében az alkalmazandó 
megválasztását számos tényező mérlegelése befolyásolja, így: 

 a folyamatok időtartamának nagysága, 
 a folyamatok közötti technológiai, szervezési, függőségi viszonyok, 
 az építmény terjedelmi viszonyai, méretei és jellege (nagy kiterjedésű, pontszerű 

vagy vonalas), 
 az építés erőforrásokkal való ellátásának lehetőségei, 
 a munkahely felvonulási és munkásellátási lehetőségei, 
 a vizsgált folyamatok elvégzésénél számításba vehető munkaszakaszok, 

munkafrontok száma és terjedelme. 

A felsorolt szempontrendszer szerteágazó volta miatt a folyamatkapcsolatok 
megválasztása körültekintő munkát igényel, mert a megfelelő döntések esetében 
jelentősen befolyásolhatjuk az építmény megvalósulási idejét. A mérlegelés során 
ellentmondó feltételek alkalmazásánál a tervező döntési helyzetben van, ilyenkor 
feltétlenül azt kell szem előtt tartania, hogy a szervezési döntéseknek sohasem szabad 
alárendelni az építmény műszaki terveiben rögzített szerkezeti, technológiai, minőségi 
követelményeket. 

A folyamatkapcsolatok jellemző kialakítási módjai 

Az ütemezési célok elérésekor a folyamatok közötti kapcsolatok kialakításáról kell dönteni 
a műszaki tartalom, a technológiai feltételek és egyéb tényezők ismeretében. A 
jellegzetesen előforduló műszaki tartalomhoz tartozó problémák szervezési megoldása a 
következők szerint javasolható. 

Az átlapolt folyamatok kapcsolatainak kialakítása 

A már közepes méretű építőipari létesítmények kivitelezésénél is az átlapoló folyamat 
kapcsolása a jellemző. Ebben az esetben különös figyelmet kell szentelni mind a 
tervezésnél, mind az ütemterv felülvizsgálata során a folyamatok között technológiailag 
szükséges területelőny meglétére. A folyamat által elfoglalt terület nagyságát, ill. a két 
folyamat között megkövetelt, elvárt területelőnyt többféle módon fejezhetjük ki. 
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Lehetséges megadni: 

 a folyamatok minimális százalékos készültségének mértékét, amikor a követő 
folyamat munkát végezhet, 

 a naturálisan kijelölhető terület, hossz nagyságát a követő folyamat munkájának 
kezdeti feltételeként, amely esetben a teljes feladat mennyiségének ismeretében 
meghatározható a készültség relatív aránya is, valamint 

 az építési feladatot munkaszakaszokra, munkafrontokra bontva határozzuk meg 
azt, hogy egy-egy szakaszon csak egy-egy munkafolyamat végzése lehetséges egy 
időben. 

Az átlapolt tevékenységkapcsolatok esetében meg kell különböztetni, hogy a megelőző és 
a követő folyamat-időtartam viszonyai milyenek. 

 

 
6.11 ábra: Az átlapolt folyamatok 

 
A soros folyamatkapcsolat kialakítása 

Olyan esetekben kell alkalmazni a soros folyamatkapcsolást, amikor a kis terjedelmű 
munkaterület, ill. a rövid tevékenységidő nem teszi lehetővé a folyamatok átlapolását. 
Ebben az esetben az A tevékenység befejezése után a B tevékenység kezdetének 
helyzetét kell meghatározni. 

Ez általában azt jelenti, hogy a megelőző tevékenység befejezése után kezdődhet a 
követő tevékenység. A megfogalmazandó műszaki problémától függően előfordulhat, 
hogy a két tevékenység vizsgált pontja között nullától eltérő pozitív, ill. negatív értéket 
kell előírni. A kapcsolati időköz a tevékenységidőktől független, az erőforrás-átállítástól, a 
technológiától függő érték. 
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6.12 ábra: A soros folyamatkapcsolat 

 
Technológiai szünet előírása 

A szerkezetek kivitelezése során, az anyagjellemzőktől függő mértékű technológiai 
szünet előírására lehet szükség. A szerkezet geometriai jellemzőitől függően eltérően kell 
értelmezni a technológiai szünetet a 

 vonalas (pl. útalapbeton) és a nagy kiterjedésű (pl. nagy felületű térburkolat) 
létesítmények, valamint 

 a pontszerű szerkezetek (pl. híd felmenőpillére) esetében. 

A vonalas, ill. nagy kiterjedésű létesítmények esetében – kellően nagy kivitelezési idő 
esetében – lehetőség van a követő folyamatokkal való átlapolásra. Ebben az esetben a 
technológiai szünetet igénylő folyamatot egy, a technológiai szünetnek megfelelő méretű 
kizárt zónának kell „védenie”. Ez azt jelenti, hogy a ciklogramban a folyamat kezdésénél 
és befejezésénél egyaránt meg kell lennie a technológiai időnek. 
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6.13 ábra: A technológiai szünet előírása 

 
Az ütemezési célhoz kapcsolódó jellemző ütemezési megoldások 

Az ütemezési cél határozza meg a tervező törekvéseit ütemtervben alkalmazandó 
folyamatidők és kapcsolatok megválasztása során. 

Az ütemezési cél alapesetben: 

 az időkorlátos ütemezés, amikor a teljes átfutási idő, esetleg meghatározott 
szerkezetek munka közbeni készültségének részhatárideje is kötöttek. Az 
építőiparban is, a kínálati piac esetében ez a jellemző helyzet. Ekkor az 
ütemezésnek a minimálishoz közelítő építési idő meghatározása a feladata. Ebben 
az esetben az erőforrások gazdaságos alkalmazása kisebb súllyal szerepel az 
ütemezési célok között; 

 a korlátos kapacitás szerinti tervezés arra a feltételezésre épül, hogy a feladat 
végrehajtása során a kapacitások egy része korlátozottan áll rendelkezésre. Ez a 
keresleti piac körülményei között lehet gyakori. A feladat megoldása bonyolult, 
számítógéppel segített tervezési módszerekkel lehetséges, többnyire jelentős 
kompromisszumok vállalása mellett. Néhány megoldást a felhasználó a hálós 
időtervező számítógépes programok eszköztárában találhat. 

A minimális építési idő meghatározásának javasolt lépései az alábbiak: 

 meg kell határozni az ütemterv folyamatait, a kapacitáskorlátok és a folyamatidő 
korlátainak mérlegelése után megállapítható a folyamat minimális és maximális 
időtartama, 

 ki kell választani a folyamatok közül a fontosságuk, valamint időtartamkorlátaik 
alapján a főfolyamatot (esetleg folyamatokat) és ehhez a minimális folyamatidejét 
rendeljük hozzá, 

 a többi folyamat idejét úgy választjuk meg a korábban számított időintervallumok 
alapján, hogy a mértékadónak tekintett főfolyamat időtartamával egyezzenek, ill. 
közel álljanak hozzá, 
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 az olyan folyamatok esetében, ahol a folyamatidők maximális értéke is lényegesen 
kisebb a megválasztott főfolyamat mértékadó idejénél, mérlegelni kell folyamat 
megszakításával való virtuális időtartam-növelést, 

 az összehangolt időtartamú folyamatokat úgy kell az ütemtervben összekapcsolni, 
hogy a megengedhető legnagyobb mértékű legyen az átlapolás, 

 végül a kapott átfutási idő megfelelőségének vizsgálata után a szükséges műszaki 
technológiai, szervezési feltételek változtatásával korrigálni kell, és az ütemezést a 
fentiek szerint újból el kell végezni. 

 
6.3.1. Az időtervezés ajánlott folyamata 

Az előzőekben elmondott formai és módszertani feltételek alapján a tervezés menete 
összefoglalva az alábbiak szerint javasolható manuális tervezés esetében: 

1. A feladat műszaki tartalmát meghatározó dokumentáció – a beruházás előkészítő 
dokumentációja, a tendertervek, műszaki tervek, a költségvetés-kiírás – alapján 
az ütemezési céloknak megfelelő részletességű folyamatjegyzéket kell 
összeállítani. 

2. A folyamatok mennyiségeinek meghatározása, valamint a hozzá tartozó 
normatívaértékek feltárása, vagy tapasztalati adatok alapján meg kell határozni 
az erőforrás-szükségletek mértékét, célszerűen a legfontosabb mértékadónak 
tekintett erőforrásokra. 

3. A folyamatonkénti és a mértékadónak tekinthető erőforrás esetében az igénybe 
vehető kapacitások minimális és maximális értékének meghatározása. 

4. Az egyes folyamatok legkisebb és legnagyobb időtartamának számítása. 
5. A mértékadó folyamat időtartamának meghatározása az előzőekben számított 

határértékek figyelembevételével. 
6. A folyamatok közötti függőségi viszonyok meghatározása, 

- a rendelkezésre álló erőforrásszintek, bevonható alvállalkozói kapacitásszintek 
figyelembevételével, 

- a technológiai és állagmegóvási feltételek betartásával, 
- az egyes folyamatokhoz tartozó minimális és a tervezés során elvárt 

területelőnyök betartásával, valamint 
- a szükséges technológiai szünetek figyelembevételével. 

7. Az egyes folyamatok időhelyzetének (határidőpontjainak) meghatározása, a 
naptári időhelyzetnek megfelelően a folyamat időjárás-érzékenységének 
megfelelően korrigálva. 

8. A teljes ütemterv vizsgálata a szerződéses, a technológiai és szervezési feltételek 
szerint, a szükséges korrekciók végrehajtása. 

9. A felmerült igények szerint a következmény-ütemtervek elkészítése, a pénzügyi, a 
gépfelhasználási diszpozíciós, esetleg (kivételesen) a munkaerő felhasználási 
ütemterv meghatározása. 

10. A tervezett erőforrásszintek és a tényleges lehetőségek összevetése, a szükséges 
ütemtervi korrekció elvégzése. 

11. Az idő- és erőforrás-ütemtervek dokumentálása. 
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6.4 Az építési munkák előrehaladásának követése 

Az előrehaladás követésére alkalmas ütemtervek jellemzői 

Az építési munkák megtervezése során csaknem minden jelentősebb feladat esetében a 
munka kezdete előtt el kell készíteni a megvalósítás időtervét, ennek pénzügyi vonzatait, 
esetleg néhány kiemelt erőforrás-szükségleti tervét is. A feladat jellegétől függően ezek 
készülhetnek manuálisan, ill. bonyolultabb feladatok esetében valamilyen hálótervezési 
eljárással. 

Az ütemterv folyamatainak részletességét az alkalmazás célja, az időléptékét alapvetően 
a beruházás teljes átfutási ideje határozza meg. A gyakorlatban az egyik legfontosabb 
követelmény az ütemtervtől elvárt pontosság, amely nagy részletességű folyamatok 
kidolgozását teszi szükségessé. Ezt korlátozza a rendelkezésre álló, ill. gazdaságosan 
előállítható információk mennyisége és jellege, valamint az ütemterv mérete, mivel a 
túlzottan magas tevékenységszám az áttekinthetőséget jelentősen csökkentheti. 

A folyamatokra jellemző mennyiséghordozók megválasztása 

A folyamatképzés során a létesítmény jellegétől és az alkalmazási céloktól függően 
határozzuk meg az ütemtervben alkalmazott folyamatok részletességét. 

A folyamat időtartamának megállapításához, valamint a munkavégzés során vizsgált 
készültség méréséhez célszerű meghatározni a folyamatra jellemző, jól számítható, ill. 
mérhető mennyiségi paramétert a hozzá tartozó mértékegységgel. 

A folyamatokhoz rendelhető mennyiségi paraméterek főbb csoportjai az alábbiak 
lehetnek: 

 a legjobban használható, a feladat szempontjából a legpontosabb mennyiségi 
jellemző a folyamathoz tartozó jellemző munkamennyiség naturális értéke, a 
termék természetes egységében. Ez a mennyiség alkalmazható a folyamatelemzés 
során a folyamat-időtartamok, valamint a munkahelyi felmérések során a 
készültség meghatározásához. Ilyen például töltésépítés (m3), homokos 
kavicságyazat (m3) stb.; 

 olyan többféle munkafajtából álló folyamatokon, ahol jellemző közös 
mértékegységet meghatározni nem lehet, célszerűen alkalmazható jellemző 
mennyiségként a folyamat elvégzéséhez szükséges munkaigényesség műszak- 
vagy műszakóraegységgel jellemezve. Ezt az egységet jellemzően a kevés 
gépimunka-igényű, de sok-sok feladatból összetevődő tevékenységek – például 
vízrendezés, befejező rendezési munkák – esetében célszerű alkalmazni; 

 azoknak a folyamatoknak az esetében, ahol a gépi munka mértéke jelentőssé 
válik, de a munka igen több azonos egységgel nem jellemezhető feladatból áll, 
szükségből az egyetlen közös egységnek tekinthető költségértéket forint vagy 
valamely más pénzegységgel jellemezhetjük. 

A tervezés során törekedni kell a naturális egységgel jellemzett folyamatok minél 
nagyobb arányban való alkalmazására, mivel ez adja a létesítmény szempontjából a 
legjellemzőbb, legmegbízhatóbb eredményt, amelyet a felmérések során az építés 
vezetője és a műszaki ellenőr legnagyobb biztonsággal tud használni és ellenőrizni. 

A munkaigénnyel jellemzett folyamatok esetében a becsléssel meghatározott tervezett és 
ténylegesen teljesített munkaigények összevetése valamelyest nagyobb pontatlansággal 
jár, mint az előző esetben leírtak, mivel a megítélésben szubjektív tényezők is vannak. A 
folyamat költség mértékegységével való tervezést tartjuk a legbizonytalanabbnak, mivel 
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az információk műszaki tartalmának torzulására ebben az esetben van lehetőség. A 
költségadatok tartalmazzák az építési díj értékét és az anyagköltségeket is. Adott 
folyamatokon a nagy anyagköltségű, de kis élőmunka-igényű feladatrészek elvégzésre 
kerülnek, ezzel a költségben való teljesítés időarányos értéke teljesül, esetleg túlteljesül, 
ezzel szemben a nagy élőmunka-igényű feladatrészek elmaradnak, akkor ez esetben a 
munka tényleges előrehaladása lényegesen kisebb is lehet a költségekkel számolt mutató 
által meghatározottnál. Ez a mutató könnyű lehetőséget kínál az előrehaladás 
mértékének manipulálására, „a munka kirablására”. 

A teljesítések eloszlása a folyamatokon 

A tervezett teljesítések eloszlása szempontjából 

 homogén folyamatnak abban az esetben tekinthetjük, ha az építési feladatok 
ütemezése megoldható úgy, hogy az ütemterv egyes folyamatainak mentén a 
modell szerint a tervezett munkavégzés (közel) egyenletes. A teljesítések eloszlása 
szempontjából homogén folyamatokat tartalmazó ütemtervek általában a kis-
közepes építési feladatok esetében alkalmazhatók, ahol a munkafolyamat-
részletességi szint a jellemző; 

 heterogén folyamatnak nevezzük, ha a folyamatokon a tervezett teljesítések 
időegységenként eltérőek lehetnek. A heterogén teljesítés eloszlású folyamatok 
alkalmazása szükséges csaknem minden esetben, ha egy létesítményhez tartozó 
több részütemterv aggregációjával származtatunk le egy a teljes létesítményt 
átfogó ütemtervet. Ebben az esetben az azonos folyamatokra az aggregáció során 
időegységenként nagy valószínűséggel eltérő értékeket kapunk eredményül.  

Általában az erőforrás-eloszlás szempontjából heterogén folyamatokat tartalmazó 
ütemterveket kell alkalmaznunk: 

 több építési szakaszra bontott létesítmények esetében, illetve 
 több, egymással párhuzamosan dolgozó vállalkozó által végzett, azonos jellegű 

feladatok aggregált „generálütemterve” készítésénél. 

Az építési munkák készültségének követése 

Az előzőkben leírtak szerint a folyamatot jellemző mennyiségi egységhez tartozóan a 
készültség vizsgálatának időpontjában meghatározandó: 

 a naturális egységgel jellemzett folyamatok esetében a folyamaton elvégzett 
feladat mennyisége, 

 a munkaigénnyel jellemzett folyamatokon, az erőforrás-ráfordítás alapján 
becsülhető, a vizsgálat időpontjáig ráfordított összes munkaigény, hasonló módon 

 a %-os tervezett készültséggel jellemzett folyamatokon meg kell állapítani a 
vizsgálati időponti készültségi %-ot, esetleg ezekből számíthatók, 

 a pénzügyi teljesítések a vizsgálati időpontig. 

 
6.4.1 A munkafolyamatok előrehaladását jellemző mutatók 

A tervezett teljesítések szempontjából homogén folyamatok esetében 

Az egyenletes teljesítésre tervezett folyamatok előrehaladásának megítélése az 
alapesetnek minősíthető egyetlen mutató, a készültégi fok meghatározásával 
jellemezhető.  
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A tervezett teljesítések szempontjából heterogén folyamatok esetében 

Azon folyamatok esetében, ahol a tervezett teljesítések eloszlása nem egyenletes, a 
készültség megítélése egyetlen, az előző pontban leírt mutatóval nem kellőképpen 
megalapozott, adott esetben félrevezető lehet, így az építésvezető és a műszaki ellenőr 
nincsen kellő információs szinten. Ezért az előző esettől eltérően több, a termelés 
előrehaladásának megítélését segítő mutató alkalmazására lehet szükség. Javasoljuk az 
alábbiak meghatározását: 

 meg kell határozni folyamatonként a vizsgált időpontig a tervadatok összegezett, 
görgetett értékét, amelyből számítható a teljes tervezett érték ismeretében a 
tervezett görgetett %-os készültségi mutató, 

 a teljes munkamennyiség és a vizsgált időpontig ténylegesen a felmérés alapján 
teljesített, a folyamat egységében értelmezett mennyiség összevetésével 
határozható meg a tényleges görgetett %-os készültségi mutató, 

 folyamatonként a vizsgált időpontig ténylegesen a felmérés alapján teljesített, a 
folyamat egységében értelmezett görgetett mennyiség, és a tervadatok 
összegezett, görgetett értékének összevetésével a relatív készültségi mutató, 

 a havi időegységre meghatározott tényleges teljesítés és az azonos időszakra 
vonatkozó értékek összevetésével a havi teljesítés %-os készültségi mutató. 

A fenti mutatók lehetőséget adnak a műszaki ellenőrnek, ill. az építtetőnek a munka 
készültségének komplex vizsgálatára, így: 

 a görgetett terv- és görgetett tényadatok összevetésével a munka egészének 
készültségére következtethetünk, ezzel lehetőséget biztosítva a megvalósítás 
szempontjából a stratégiailag legfontosabb „középtávon” értelmezett készültség 
megítéléséhez. Ennek vizsgálatával kiszűrhető a jelentős lemaradások észrevétlen 
maradása, 

 a havi teljesítések %-os értékeinek összevetése a rövidebb időszak munkájának 
értékelését segíti elő, amelynek ismeretében célszerű áttekinteni az adott időszak, 
hónap teljesítményalakulását, az ezt befolyásoló konkrét tényezőket (pl. időjárás, 
anyaghiány, tervhiány, kooperáció hiánya stb.), 

 a relatív készültségi mutató folyamatonként a tervszerűség alakulását, mintegy a 
„tervfegyelmet” jellemzi. 

A fenti mutatók természetesen a kiemelt erőforrásként tekinthető költségmutatókra is 
alkalmazhatók, ez lehetőséget nyújt: 

 átalányáras szerződések esetében a munka „kirablásának” megakadályozására. 
Nyomon követhető az építés szempontjából jelentős időigénnyel járó, de kis 
költségű munkák ütemessége, ill. elhagyása. A számlázáskor lehetősége van a 
nagy értékű munkák ezekkel való összhangjának vizsgálatára. Az egy elszámolási 
egység esetében van mód a számlázási érték jelentősebb, az időbeni előrehala-
dással arányos érték kifizetésére, 

 tételáras szerződések esetében a nem munkaigény alapú számlázás szintén 
megakadályozható, és lehetőség van a pénzügyi előrehaladás reális megítélésére. 
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7 A VÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATKEZELÉSE 

7.1 A kockázat fogalma 

Az üzleti vállalkozások – így a befektetésekkel kapcsolatos tevékenységek is – 
kockázatokkal járnak. A vállalkozás részére az olyan befektetés, amely egy időben magas 
jövedelmet, alacsony kockázatot és likviditást is nyújt, többnyire csak álom. A vállalati 
befektetés számos más befektetési formánál súlyosabb kockázattal jár. 

A befektetési folyamat alapvető sajátossága a bizonytalanságok jelenléte, ennek 
magyarázatát az adja, hogy a jelenben kell a menedzsmentnek olyan típusú gazdasági 
döntést meghozni (a jelenleg ismert információk birtokában), ami általában a változó 
jövőben fog megvalósulni. Eszerint minden jövőben megvalósítandó gazdasági döntés – 
ilyen a beruházásokra vonatkozó döntés is – velejárója a bizonytalanság. Tény, hogy 
ebben a megközelítésben a bizonytalanságokat a beruházási folyamatokban a különböző 
információk hiányára lehet visszavezetni. Lényegében úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
gazdasági döntésekkel kapcsolatos bizonytalanságok valamilyen kockázat formájában 
jelennek meg. A kockázat tehát azt is jelenti, hogy egy adott gazdasági esemény 
bekövetkezését (idejét, helyét, módját) vagy be nem következését nem ismerjük 
pontosan. (Kockázat nem létezik bizonytalanság nélkül.) Azt, hogy egy vállalkozás 
mekkora kockázatot vállal, vagy vállalhat, számos tényező befolyásolja, ezek közül kettőt 
érdemes külön is kiemelni, az egyik a vállalkozási tevékenység jellege, a másik a 
menedzsment magatartás. 

Az utóbbira jellemző lehet, hogy a menedzsment versenyszellemű, kockázatos 
döntéseket hoz, ezzel kívánja javítani piaci pozícióját, új piacokat keres, új terméket 
fejleszt, új technológiákat vezet be. A visszafogottabb – óvatosabb – menedzsment 
magatartásra jellemző: megtartani az értékeket és őrizni a pozíciót, elővigyázatos, 
minden elemében szabályozott eljárásokat alkalmazni, pontosan tervezni. 

A mai – globalizációs – piaci körülményekhez csak gyors, rugalmas vállalkozások tudnak 
alkalmazkodni, az óvatos fejlesztések, a pozíciók őrzése, a gazdálkodási szerkezet 
változatlansága a fejlődés akadálya lehet. A siker forrása csak a bátor kockázatvállalás, a 
konvenciók felrúgása (a kiszámíthatatlan viselkedés) egyszóval, mindig meglepő piaci 
lépéseket kell tenni. A versenyben való helytállás új szemléletet és módszereket kíván. 
(A siker alternatívája természetesen a kudarc.) 
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7.2 A kockázat mértéke 

A kockázat többnyire a bizonytalanság számszerűsíthető pozitív vagy negatív 
következményeit jelenti. Ebből következően a kockázat mértéke mennyiségileg is 
mérhető. Maga a kockázatkezelés gazdasági következményekkel járó tevékenység, a 
kockázatelhárítási döntések megvalósítása költségeket okoz. A költségek megtérülési 
formája az, hogy a kockázatkezelés csökkenti a veszteségeket. A kockázat, illetve a 
kockázatkezeléssel kapcsolatban vannak számszerűsíthető adatok, költségek, 
statisztikák, számított kárelhárítás, biztosítási díjak stb., illetve valószínűsíthető 
értékadatok, mint pl. a pénzügyi befektetések kockázatai.  

A kockázat többnyire a bizonytalanság számszerűsíthető negatív vagy pozitív 
következményeit jelenti, miközben maga a bekövetkezés is bizonytalan, de azok 
valószínűsége leírható. 

A beruházási kockázati források csoportosításakor két szempontot érdemes vizsgálni: 

 mire fejtik ki hatásukat, e tekintetben az elsődleges projektcélokat érintő kocká-
zatok lehetnek a tervezett határidők, a költségek betarthatósága, a megvalósuló 
létesítmény valamely paraméterét érintő kockázat, 

 a gazdasági döntéseket, forrásokat milyen kockázatok terhelik. A gazdasági 
forrásokat érintő döntés kritériumaiban megkülönböztethetünk projekten kívüli és 
belüli kockázatokat: az első esetben ez pl. lehet a jogi szabályozás stabilizálása, 
árak; a második esetben pl. a tevékenységek időtartama és költsége. 

 
7.3 A vállalkozások kockázati tényezői 

A kockázatok jelenléte végig jellemzi más-más arányban minden vállalkozás működését, 
így egy beruházás megvalósítási folyamatát is. Ezeket a kockázati tényezőket alapvetően 
két nagy csoportba osztva vizsgálhatjuk: 

A szisztematikus kockázati tényezők a vállalattól független külső tényezők, amelyek 
gazdasági, politikai és természeti környezetből eredhetnek, ebből következően, 
jellemzően makroszintűek. 

 Gazdasági külső kockázatok a(z): 

o infláció alakulása 
o adózási rendszer változása, 
o árfolyamváltozás, 
o környezetvédelmi előírások változása, 
o jogi, kereskedelmi szabályok változása; 

 Politikai és természeti külső kockázatok: 

o a háború (pl. a környező országban folyó háború, mint a délszláv 
o háború volt), 
o a kormányváltás (amely politika gazdasági koncepcióját átértékelheti, 
o módosíthatja), 
o természeti katasztrófák, 
o globalizációs hatások stb. 

Mindegyik tartalmazhat piaci, vásárlóerő-, kamatkockázatot. 
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Nem szisztematikus, a vállalkozástól függő belső kockázati tényezők: 

 Menedzsment kockázata: 

o a beruházási célok pontos megfogalmazása, 
o a szerződésstratégia és a pénzügyi elszámolási módok  
o helyes megválasztása, 
o a kontrolling- és monitoringrendszer hatékony működtetése, 
o a beruházónál rendelkezésre álló munkaerő minősége stb. 

 Az ágazat életgörbéjéből eredő kockázati tényezők. Az életgörbemodell abból indul 
ki, hogy iparágak, vállalatok és termékek egyaránt átmennek egy olyan fejlődési 
folyamaton, amely a piacra bevezetéstől a hanyatlásig tart: bevezetés, növekedés, 
érettség, hanyatlás. 

Termék esetén a fejlődést két tényező viszi előre: a kereslet növekedése és a tudás 
felhalmozása. A bevezetési szakaszban a termék még kevéssé ismert. Kevés vállalat és 
csak néhány újdonságra kíváncsi vevő vásárolja. A növekedési szakaszban elterjed a 
termék, ismertté és keresetté válik. Az érettségi szakaszban a piac telítődik, a vásárlások 
inkább pótló jellegűek. Majd új, jobb, korszerűbb termékek jelennek meg a piacon, a 
termék elveszíti piacát, azaz az életpálya hanyatló szakaszába kerül. 

A vállalkozásokat érintő kockázatok tovább csoportosíthatók a piaci kapcsolatok alapján: 

 A vevőkkel és szállítókkal kapcsolatos kockázatokra. A vevők: leginkább az árakra 
érzékenyek. Az árak „megfizetése” vagy „meg nem fizetése” között azonban csak 
akkor van választási lehetőségük, ha a piacon árverseny van, tehát több termék-
előállító van, vagy ha vannak termékhelyettesítő termékek. Minél különlegesebb az 
áru, és minél kisebb a kínálat, annál kisebb a vevő alkuereje a gyártóval szemben. 
A makrokörnyezettel is lehet gond, egyre tipikusabbá válnak a nem piackonform 
magatartási formák, pl. a versenytársak kizárása elvtelen megállapodásokkal, 
korrupcióval, megvesztegetéssel. A szállítók: a kockázat függ a szállítóknak a 
gyártóhoz képesti nagyságától. Az általuk kínált nyersanyag, félkész termék, 
alkatrész különlegességétől, egyediségétől (erős pozícióban tárgyalnak); a szállítók 
számától; a szállítók lehetőségeitől az előre történő integrációval (lehetőségeik 
vannak nyomást gyakorolni a gyártóra), az értékesítési csatornákhoz való 
hozzáféréssel. 

 Áruval és a szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok, amelyek a termék 
minőségével, szavatosságával kapcsolhatók össze. Fontos szerep jut e tekintetben 
a termékminősítésnek. 

 Biztosítási kockázat (kötöttek-e biztosítást vagy sem). 
 Fizetési és finanszírozási kockázat: a vevő/beruházó fizetőképessége, fizetési 

készsége; a kezességek megléte, a szerződésben előleg, részszámlázás 
lehetősége. 

 Szállítási kockázat: a szállítók részéről a határidők betartása. 

Minden kockázattípus közös jellemzője, hogy a kockázat hatása miatt elmarad vagy 
részleges az ellenérték kifizetése. 
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7.4 A kockázatkezelés gyakorlata 

A vállalkozás tulajdonában, kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon megóvása tudatos 
menedzsment-magatartást és költségráfordítást igényel. A kockázatkezelés folyamata 
három részre osztható: 

 kockázatelemzés, 
 kockázatgazdálkodás, 
 kockázatfinanszírozás. 

A folyamat lényeges, hogy a kockázatot viselő a működés kockázatainak elemzésével 
meghatározott, jelentősnek minősített kockázataira (amelyeket a kockázatgazdálkodással 
nem tud elkerülni) kidolgozza a finanszírozás rendszerét. (A kockázatkezelés többet 
jelent, mind különböző biztosítások megvásárlása.) 

A kockázatkezelés szempontjából a kockázatnak kitett eszközök főbb csoportjai: 

 személyzet, személyek, 
 ingatlanok, 
 dologi erőforrások, 
 pénz jellegű eszközök, 
 a vállalati tevékenység elemei, 
 szellemi jogok és termékek, 
 információk, 
 a vállalat hírneve, közönségkapcsolatai. 

A gyakorlati kockázatkezelés módszerei, eszközei, s azok kombinációja vállalkozásonként 
eltérő lehetőségeket kínálnak. Ezeknek az eszközöknek a főbb csoportjai a következők: 

 szabályozási és ellenőrzési eszközök, 
 fizikai, technikai jellegű eszközök, 
 pénzügyi eszközök, 
 külső eszközök, 
 személyzeti eszközök, 
 biztosítások. 

 
7.4.1 Vagyonvédelem 

A kockázatkezelés a kilencvenes évek elején a biztonsági, védelmi szolgálatok 
megjelenésével vált mindennapossá. A biztonságvédelem egyik nagy területe a 
vagyonvédelem. A magántulajdont az Alkotmány szerint a köztulajdonnal azonos 
védelem illeti, ezzel megvalósult a tulajdonok egyenjogúsága. Ez viszont azt jelenti, hogy 
a tulajdonos saját belátása szerint, az általa kiválasztott eszközzel és saját költségére 
védi vagyonát. 

A vagyongazdálkodás alapja a szabályszerűen végzett munka. Gondoskodni kell a 
megfelelő szabályok elkészítéséről, azok ismertetéséről, a vagyonelemek szakszerű 
kezeléséről, őrzéséről. 

A vagyontárgyak nagy részénél a kockázatokat alapvetően befolyásolja a karbantartás. 
Így van ez az épületeknél, az építményeknél, az épületgépészeti berendezéseknél, és a 
gépi termelőberendezéseknél. A karbantartások elmulasztása jelentős költségnövekedést 
idéz elő. 
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A karbantartással rokon terület az épületeknél az építmények esetében az időjárás káros 
hatásai elleni védekezés. 
 
7.4.2 Építés- és szerelésbiztosítás 

Az építés- és szerelésbiztosítás a beruházási folyamatban megvalósuló vagyontárgyak és 
tevékenységek kockázatainak fedezetére szolgál. A beruházási folyamatban biztosítási 
szerződést köthetnek: 

 az építtetők: a beruházó, a beruházási megbízó, a beruházás lebonyolítója, az 
üzemeltető, 

 a kivitelező: a fővállalkozó (generálvállalkozó), a vállalkozó, az alvállalkozó. 

Az építés- és szerelésbiztosítás fedezete: a beruházás során létrehozott vagyontárgyakra, 
valamint a megvalósításhoz szükséges munkagépekre, eszközökre és anyagokra terjed 
ki. 

A biztosítási kötvényfeltételek külön-külön tartalmazzák az építtető, illetve a kivitelező 
által megkötésre kerülő biztosításokkal biztosítható vagyontárgyakat. 

A kötvényfeltételek alapján a kockázatviselés helye: Magyarország területén lévő építési, 
szerelési helyszín. E fogalomkörbe tartozik az épülő objektum területe, továbbá a 
kivitelezők felvonulási területe a hozzá tartozó ideiglenes melléképítményekkel és 
deponálóhelyekkel. Nyomvonalas létesítményeknél a kockázatviselési létesítmények (pl. 
lakókocsi, szerszámkamra). 

A kockázatviselés köre, időtartama, a biztosítás díja 

Az építés-, szerelésbiztosítás az általános feltételek szerint fedezetet nyújt: a véletlen, 
váratlan események által okozott anyagi és felelősség körében keletkezett, 
meghatározott károkra, a kötvényfeltételekben tételesen felsorolt kizárások kivételével. 

Ennek keretében a biztosítás általában kiterjed: 

a) Az anyagi károk megtérítésére, mint pl.: 

 tűz, robbanás, árvíz, felhőszakadás, villámcsapás, viharkár, 
 technikai károk, így pl. az épületekben, építményekben, valamint a működtetett 

gépekben, berendezésekben, készülékekben, csővezetéki rendszerekben, 
elektromos, hő-, víz-, gáz-, anyagszállító vagy egyéb, energia jellegű 
rendszerekben, illetve berendezéseket vezérlő- vagy irányítóeszközökben váratlan, 
véletlen, előre nem látható ok miatt kialakult károkra, 

 a betöréses lopás, rablás vagy más jogtalan eltulajdonítás miatti károkra, 
 az építési-szerelési hibákra, ügyetlenségre vagy hanyagságra, illetve más emberi 

hiányosság okozta károkra, 
 az építéshez, szereléshez használt állványok törésére, összeroskadására, 
 az építési vagy szerelési tevékenységhez használt gépek és berendezések fel- vagy 

leszerelése, illetve működtetése során előálló véletlen események káraira. 

b) Felelősség körében okozott károk megtérítésére, mint pl.: 

 a biztosított tevékenységi körével (építés- és szerelés, próbaüzem) összefüggés-
ben a személyi sérüléssel, a szerződésen kívül okozott tárgyrongálással okozott 
károkra, amelyekért a biztosított építtetői vagy kivitelezői minőségben a 
jogszabályok szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik (pl. az állványról lehulló 
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anyag miatt a gépjárműben bekövetkezett kár, az építési telek mellett lévő 
meglévő épületekben az építési munkával összefüggésben keletkezett károk), 

 a környezetszennyezéssel okozott károkra, amelyek az építés, szerelés vagy 
próbaüzem során a szennyezés elhárítására szolgáló vagy a technológiai 
rendeltetésű berendezések véletlen vagy váratlan meghibásodásából erednek, 

 a saját munkavállalónak okozott dologi károk esetében, pl. a munkahelyen 
elhelyezett ruházatban és egyéb használati tárgyakban, amelyek a biztosítási 
szerződéssel fedezett káresemények folytán következtek be (a gépjármű, 
értékpapír, arany- és ékszertárgyak, készpénz kivételével). 

c) Próbaüzem során bekövetkező károkra. A próbaüzemi károk az olyan, bármely okból 
bekövetkező véletlen vagy váratlan események miatt előálló rongálódások, amelyek a 
létesítési munkák befejezését követően 

 az építési munkáknál az átadás-átvételi eljárás során, de annak megkezdését 
követően legfeljebb 30 napon belül, 

 a technológiai vagy egyéb szerelési munkáknál az előzetes műszaki 
felülvizsgálatokat és az üzemi próbákat követő próbaüzemi eljárás megkezdését 
követően legfeljebb 30 napon belül a biztosított építési-szerelési teljesítésekben és 
a vagyontárgyakban a szabályozott anyagi kárként vagy a felelősség körében 
okozott kárként keletkeznek. 

A biztosító általában nem köteles a kár megtérítésére, ha azt a biztosított szándékosan 
vagy gondatlan cselekedete, a vállalkozási szerződés megszegése és ebből eredő 
veszteség, üzemi balesetnek minősülő személyi sérülés, nukleáris akció, vagy radioaktív 
sugárzás, hibás tervezés, az anyagi és öntvény- vagy műhelyhibák, elveszés vagy egyéb 
ismeretlen hiány okozta. 

A biztosító a szerződésben jellemzően megköveteli a biztosítottól a meghatározott értékű 
önrész vállalását. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a káreseményekre, 
amelyek összege nem éri el a szerződésben meghatározott mértéket (önrészt), kivéve a 
felelősség körében bekövetkezett károkat. 

A biztosító kockázatviselése határozott időtartamú, általában az építési-szerelési helyen a 
munkák megkezdésétől, illetve a biztosított vagyontárgyak helyszínen történő 
lerakodásával kezdődik, amely 90 napnál nagyobb időtartammal előzheti meg a 
munkakezdést, és tart az építési-szerelési munka befejezéséig, beleértve az átadás-
átvételhez szükséges, legfeljebb 30 napos próbaüzemi tevékenységet is. 
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