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Építési beruházások folyamatának, közbeszerzésének 
szakmai szempontjai 
 

Bevezető gondolatok 

Az 1731/2013 kormányhatározat az EU beruházások új eljárásrendjének kialakítását 
irányozza elő, lényegében a racionálisabb pénzlehívás, a beruházások 
gördülékenyebb lebonyolítása érdekében. A Magyar Építész Kamara támogatja 
ezeket a törekvéseket, és felajánlja szakmai együttműködését az uniós fejlesztések 
folyamatának áttekintésében, összehangolásában az építészek, mérnökök 
szerepének újragondolásában a kormányzati törekvések megvalósítása érdekében. 

A közbeszerzés tárgya lehet késztermék (áru), építmény (kivitelezés), vagy 
szolgáltatás (tervezés). Késztermék beszerzése esetén a beszerzés tárgya, 
minősége egyértelműen meghatározható. A közbeszerzés alapja jelenleg a 
legalacsonyabb díj, ami egy áru beszerzésénél elegendő szempont. 

A közbeszerzési eljárások összesített értékéből az építési beruházás adja a 
legjelentősebb részt, egyedül nagyobb súlyt képvisel, mint a többi beszerzési tárgy 
együttvéve.  

Építési beruházás esetén a közbeszerzés tárgya nem létezik, a beszerzés egy 
később létrejövő építményre vonatkozik, egy jövőbeli épületet próbálunk körülírni a 
beszerzés folyamán. Ebben az esetben a közbeszerzési eljárás nem egy késztermék 
beszerzése, nem minta utáni vétel, hanem egyedi tervek alapján a jövőben 
megvalósítandó, a teljesítésig rendkívül sok bizonytalanságot magába foglaló 
versenyeztetési forma. Az építési beruházás, mint beszerzési tárgy összetettségére 
és egyediségére figyelemmel „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati 
szempont alkalmazása nem tudja biztosítani a közpénzek optimális felhasználását.  

A végső cél egy olyan eljárásrend létrehozása a teljes beruházási folyamatra, mely 
maximálisan biztosítja, hogy a legnagyobb szellemi (társadalmi és kulturális) 
hozzáadott érték jöjjön létre, a beruházás a társadalom szempontjából a lehető 
legeredményesebben valósulhasson meg. Ez a politika, a társadalom és a szakma 
közös érdeke, azaz általános közérdek, egyben közös tárgyalási alap. Az átfogó 
feladat maga az eljárásrend létrehozása, s ezen belül egy építési beruházásra 
specializált közbeszerzési jogszabály.  

 

Az építési beruházás speciális folyamata 

A közbeszerzés a beruházó érdekeit kell, hogy szolgálja. A beruházó feladata 
meghatározni a célokat, a mérnök, az építész feladata ennek a célnak a szakmai 
megvalósítása, hatékony, gazdaságos, eredményes teljesítése. 



H-1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.     Tel:+ 36-1-318-2944/118   www.mek.hu  hajnoczi.peter@mek.hu 

A legnagyobb társadalmi és kulturális hozzáadott értéket biztosító szakmaspecifikus 
eljárás legfontosabb elemei: 

- a tervezés, kivitelezés, üzemeltetés folyamatát teljes mértékben feltáró és a 
reálisan költségek tarthatóságát biztosító szakmai előkészítés 

- a szakmai előkészítés költségkeretének biztosítása 
- a közbeszerzési eljárásban alkalmazható bírálati szempont csak az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására lehet 
- a felelős tervezők bizalmi és minőség alapú kiválasztása  
- a beruházási teljes folyamatában a felelős tervező, felelős mérnök 

szerepének visszaállítása  

 

Szakmai előkészítés 

Építési beruházásnál nem egy létező, hanem egy létrehozandó épületről van szó, 
ezért az előkészítés folyamatának kiemelt hangsúlyt kell kapnia. A megfelelően 
átgondolt beruházási program határozza meg a megvalósuló épület minőségét, 
milyenségét.  
 
A beruházási program alapján folyik a tervezés, a tervek alapján történik a 
kivitelezés, a megvalósítás. Tehát az épület minőségét, használhatóságát, 
gazdaságosságát, az egész építési folyamat tervezhető ütemezését alapvetően 
befolyásolja az előkészítés milyensége, a beruházási program egyértelmű 
meghatározása. Részletes tervezési programra, költségbecslésre, reális 
ütemezésre van szükség. A pénzügyi keret és a program összehangolása ebben a 
fázisban történik. Ha később, a tervezés, vagy a kivitelezés folyamán derül ki, hogy 
túl drága az épület, már időveszteséggel jár és nehézkesebb a módosítás.  

Az előkészítés minőségét az abba bevont szakemberek határozzák meg, ezért az 
építési beruházások koncepcionális és fejlesztési program terveibe minden esetben 

komplex tervezői szemlélettel rendelkező, beruházás-előkészítésben, 

lebonyolításban jártas mérnököt, építészt is be kell vonni szaktanácsadóként. 

 

Az előkészítés költségkerete 

A költségvetési szervek (mint építtetők) nagy részének nincs forrása előkészítésre, 
tervezésre. Saját erőforrásukból, saját munkaerővel, sok esetben díjazás nélkül - a 
jövőbeni tervezési munka reményében - közreműködő tervezői segítséggel próbálják 
megoldani azt a hatalmas előkészítési feladatot, ami a projekt sikeres létrejöttének 
alapvető meghatározó eleme.  

Az alapos előkészítés kiemelt hangsúlyt érdemel, ennek elengedhetetlen feltétele a 
pénzügyi forrás megteremtése. 

Az előkészítés folyamatát fontosságának megfelelően kezelve operatív 
programokban rögzített pénzügyi alapokat lenne célszerű létrehozni projekt 
előkészítésre, megfelelő szakemberek bevonására, tervpályázatokra, tervezésre. 



H-1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.     Tel:+ 36-1-318-2944/118   www.mek.hu  hajnoczi.peter@mek.hu 

Bírálati szempontok 

A tervezői, szakértői munka beszerzésének alapja jelenleg EU-s értékhatár alatt 
általában a legalacsonyabb díj. Ez azt eredményezi, hogy a tervezők - ha munkát 
szeretnének -, kénytelenek áron alul dolgozni. Ez a gyakorlat elfogadhatatlan, ilyen 
feltételekkel nem lehet megfelelő minőségű terveket létrehozni, hisz nincs keret a 
szükséges szaktervezők bevonására.  

A német gyakorlatban a legmagasabb és legalacsonyabb ajánlatot kiejtik. Ezzel 
megszűnik a résztvevők számára az a motiváció, hogy ők legyenek árban a 
legalacsonyabbak.  

A minőség érdekében egyéb szakmai szempontok érvényesítését is be kell vezetni, 
át kell térni az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására. Ehhez 
szakterületenként (pl. műemlék, településtervezés) különböző szakmai 
szempontrendszer összeállítása, az elbírálásához szakmai zsűri szükséges. A 
kamara segítséget tud nyújtani a különböző szempontrendszerek kidolgozásával.  

 

Tervezők bizalmi és minőség alapú kiválasztása 

Tervezési közbeszerzésnél a megbízó nem tudja mit fog kapni. A megfelelő 
minőségű terv a beruházó és a tervező közötti hosszú együttgondolkodás 
eredménye lesz, ebben a folyamatban a legfontosabb a bizalom. A tervezők és a 
beruházók közös célja a jól funkcionáló, gazdaságosan üzemeltethető épület 
létrehozása. A legnagyobb hozzáadott társadalmi érték meghatározása a 
beruházónál, a legnagyobb kulturális hozzáadott érték létrehozása a tervezőnél 
lévő feladat. A tervezőknek szakmai tudásukkal kell hozzájárulni a beruházó 
céljainak megvalósításához. 

A közbeszerzésben fontos speciális részterület a tervpályázati eljárás, ez teszi 
lehetővé a tervezők minőség alapú kiválasztását. A tervező kiválasztásának 
közbeszerzési eljárása nem lehet azonos egy késztermékre vonatkozó árversennyel. 
Fő szempont, hogy melyik terv tudja a legnagyobb hozzáadott értéket megteremteni 
adott keretek között.  

Szükséges a jelenleg nagyon kötött tervpályázati fajták felszabadítása, hogy 
sokkal több lehetőség legyen az adott projektre legalkalmasabb, a beruházói 
igényekhez illeszkedő módozat kiválasztására. A Magyar Építész Kamara 
részletesen kidolgozott javaslattal rendelkezik a tervpályázati rendszer megújítására, 
lehetőségeinek bővítésére. Néhány példa a lehetőségekből: 

- egymásra épülő pályázati fordulók, tanulságok beépítése a következő 
fordulóba 

- programtisztázási tervek esetén rövidebb határidők, gyorsabb végeredmény 
- meghívottak körének részben beruházó általi kiválasztása,  
- meghívásos pályázat esetén gyorsabb lebonyolítás 
- a szakmailag legjobb tervek készítőivel személyes konzultáció lehetősége, a 

kölcsönös bizalom kialakulása érdekében, végső döntés a tervező 
személyéről a beruházó kezében, aki így több jó variáció közül választhat 

- referencia alapú pályázat pl. műemlékek felújítása, településtervek esetén 
(tervek helyett a szakmai felkészültség, a korábbi munkák minősége dönt) 
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Felelős tervező, felelős mérnök szerepének visszaállítása 

A jelenlegi szabályozás szerint nincs egy felelős vezetője az egész beruházásnak, 
nincs karmester, megoszlik a felelősség a különböző szereplők között. A cél, hogy a 
kivitelezés során a beruházó szakmailag támaszkodhasson a felelős tervezőre, 
mérnökre, mivel ő az, aki a tervezés során a beruházó céljait a legapróbb részletekig 
megismerte, aki az építési szakma nyelvére le tudja fordítani a beruházó igényeit. Ha 
felelős döntési helyzetben van egészen a megvalósulásig, akkor tudja biztosítani az 
adott keretek között a legnagyobb hozzáadott értéket, a megfelelő minőséget.  

A tervezés komplex szolgáltatás, a vázlattervtől az engedélyezési és a kivitelezési 
terven át a tervezői művezetésig, átadásig tart. A különböző tervezési fázisok nem 
választhatók szét, a teljes felelősségvállaláshoz ugyanannak a tervezőnek a  
felügyelete alatt kell futniuk. 

 

 

Az épített környezet és az ország ingatlan vagyonának minőségi növelése 
össztársadalmi érdek. A közbeszerzés hatékony működése nagymértékben hozzá 
tud járulni e társadalmi cél megvalósításához. Ennek érdekében a MÉK felajánlja 
együttműködését a közbeszerzési eljárás megújításához. 

 

Budapest, 2014. október 16. 

 

Dr. Hajnóczi Péter sk. 
a Magyar Építész Kamara elnöke 

 
 
 


