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Elnézést kérek az idegen szó használatáért!  
A disztingvál szót a megkülönböztet, elkülönít, különbséget tesz, egymáshoz nem illı 
vagy egymáshoz nem tartozó … dolgok között éles és világos különbséget tesz - 
értelemben használom. 
A Mérnök Újság 2015. novemberi és decemberi száma interjút közölt le Barsiné 
Pataky Etelka elnök asszonnyal és a decemberi, Rigó Csaba Balázs úrral a 
Közbeszerzési Hatóság elnökével az új közbeszerzési törvényrıl. Kifejtik: 
„Véget ért az áralapú versenyeztetés idıszaka.” „Áttér a minıségi kiválasztás 
elsıdlegességére a hazai közbeszerzési törvény. Az irányadó végrehajtási rendelet a 
mérnöki és az építészeti szolgáltatások, valamint az építési beruházások esetében ki 
is zárja a legalacsonyabb ár szerinti értékelés lehetıségét.” Mindezt óriási 
vívmányként tálalva! 
 
Vegyünk két betegséget: a szürke hályogot és lúdtalpat.  
A kettı között hatalmas a különbség, így az orvosoknak eszükbe sem jut a kettıt 
azonos gyógyszerrel gyógyítani!  
A szürke hályog és a lúdtalp közbeszerzési megfelelıje, a két külön világ, a mérnöki 
szolgáltatás és az építési beruházás. Úgy tőnik, hogy az új közbeszerzési törvény 
mégis azonos módon kezeli a két teljesen eltérı dolgot. Remélem, tévedek! 
 
Mi a kettı közötti különbség? 
A lényegi különbség az elvégzendı feladat meghatározottsága!  
 
A mérnöki szolgáltatások nagy részénél – gondoljunk csak pl. a tervpályázatokra 
- a beruházóban, a döntéshozóban, még nem fogalmazódott meg pontosan a feladat. 
Példának ide hozom a Kossuth téri volt MTESZ székház épületének funkcióváltása 
miatti átalakítását. 
http://epiteszforum.hu/kossuth-ter-otletpalyazat-6-8-itt-vannak-az-eredmenyek#comment-24666 
„… a homlokzatokra és a tömegformálásra vonatkozó építészeti ötletek, lehetséges 
megoldások kidolgozása …” Ötleteket vártak, a lehetséges megoldások feltárását 
várták a mérnöktıl. A funkcióváltás egyszeri eset, nem ismétlıdik naponta. Nem 
egyetlen megoldást, hanem azt, hogy mutassák meg: mik a lehetıségek, mit lehetne 
tenni! A bírálati szempontok mutatják, hogy itt bizony az össze nem hasonlíthatókat 
kell összehasonlítani. Az egyik bírálati szempont ez volt: 
„Mennyire harmonikus a környezı épületekkel, környezettel való kapcsolata, milyen a 
homlokzat megfogalmazásának építészeti minısége. Mennyire méltó a Nemzet 
Fıteréhez és az Országházhoz.” Mérnöki szemmel mérhetetlen fogalom a harmonikus 
kapcsolat a környezettel, maga az ízlés, az építészeti minıség, a méltóság az 
Országházhoz. Nem baj ez, ez ilyen feladat. Azonban, ami nem mérhetı, az 
szubjektív. A második bírálati szempont már kissé konkrétabb volt, hiszen a fantázia 



korlátjaként behívták annak bemutatását, hogy a javaslat mennyire felel meg „… 
akusztikai, tőzvédelmi, hıtechnikai, üzemeltetési, gazdaságossági, stb.” elıírásoknak, 
elvárásoknak. Sejthetı azonban az, hogy még ezek után is szinte számtalan 
megoldás képzelhetı el. Teljesen nyilvánvaló az, hogy a javaslatok elbírálásakor igen 
nagy körültekintés kell, nagy elıvigyázatosság, sokféle szempont figyelembe vétele. 
Röviden: nem irigyelem a döntést hozó egységet, mert ebben a helyzetben nekik 
lehetıleg olyan döntést kell hozni, mely nehezen támadható. 
 
Az építési beruházásra példának egy autópálya szakaszt hozok.  
Míg az elıbbi egy egyedi, egyszeri feladat volt, az autópálya építés a világban 
sokszor ismétlıdı rutin feladat! A tervezés és az építés is bevált dolgok 
adaptálása! 
Az autópálya építés nem a Holdra szállás. Az európai autópályák között hatalmas a 
hasonlóság, nem kell tehát felfedezni újra a meleg vizet. Ebben az esetben a feladat 
teljesen egyértelmő! Hiszen az építést megelızi a 3-fázisú tervezés! 
Minden ki van találva, csak követni kell az alábbi tervfázisainkat: 

1. tanulmányterv, 
2. engedélyezési terv, 
3. építési terv, 
4. megvalósulási terv (az építés után). Ennyi! 

 
Ezek a tervfázisok úgy lettek kitalálva, mint a lépcsısor lépcsıi. Lépésrıl lépésre 
végig kellene ezeken minden esetben menni.  
Nézzük ezeket röviden. 

1. A tanulmányterv a lehetséges változatok vizsgálatának az eszköze.  
Nyilvánvaló az, hogy két pont között számtalan helyen mehet az autópálya. 
Nyilvánvaló az is, hogy nem csak nyomvonal szerinti változatok léteznek, 
hanem technológiaiak is, hiszen vagy betonból, vagy aszfaltból készül az 
autópálya.  
A tervezı változatokat vesz fel, azokat azonos szempontok szerint elemzi, 
majd a végén javaslatot tesz az optimálisra, a kompromisszumra. Így a 
folyamat végén a sok lehetségesbıl már csak egy marad. Ez a tervkategória a 
beruházó döntését segíti elı. Állítom: a legfontosabb tervfázis, mivel minden 
további erre épül. 

2. Az engedélyezési terv EZEK UTÁN igyekszik azt bemutatni a sokféle 
hatóságnak, hogy az elıbb kiválasztott egyetlen változat a sokféle hatóság 
rengeteg jogszabályát betartva megépíthetı. Ez a tervfázis tehát az építési 
engedélyezésben részt vevı hatóságoknak készül, remélve az építési engedély 
megkapását. A hatóságok sokasága még módosíthatja az egyetlen 
nyomvonalat! A hatóságok egyikét sem érdekli pl. az aszfalt mennyisége, azaz 
az építési mennyiségek! 

3. A kiviteli terv EZEK UTÁN a leendı kivitelezınek készül.  
A kivitelezıt egyáltalán nem érdeklik a földi kutyák, a földben termı lóherék! A 
kivitelezıt az érdekli, hogy hol és mit kell építeni. A „hol”-t a kitőzési adatok 
tartalmazzák. A mennyiségeket és a minıséget EGYÉRTELMŐEN a kiviteli terv 
további munkarészei tartalmazzák. A kivitelezınek sem találgatni, sem 
rögtönözni, sem innoválnia nem kell! Sıt baj, ha ezeket próbálgatja. A kiviteli 
tervnek a kivitelezı összes kérdésére választ kell adni. Egyedül a kiviteli terv 



tartalmazza pontosan a mennyiségeket és az elvárt minıségeket, amelyektıl 
az építés költsége függ. A minıséget is be kell építeni a kiviteli tervbe! Nincs 
vita a felhasználható anyagokról! Nincs vita ezek minıségérıl és a bedolgozás 
módjáról sem, mert a közúti szakmai „szabványok” tömege, az ún. Útügyi 
Mőszaki Elıírások mindezt részletesen meghatározzák, melyektıl nem lehet 
eltérni! Nyilvánvaló, hogy mindez erısen befolyásolja az ún. élettartam 
költségeket, tehát még ez is eldıl a közbeszerzés elıtt!  
A minıséget a beruházó, a megrendelı dönti el, veszi fel a pénzmennyisége 
függvényében! A kiviteli terv készítésének végén, tehát még a kivitelezıi 
ajánlatadása elıtt, már eldıl az elvárt minıség! Higgyük el azt, hogy a 
beruházó és a tervezı mérnökei ismerik mindazon anyagokat, technológiákat, 
amelyeket a kivitelezés mérnökei! Hiszen egy rutinfeladat végrehajtását 
rendelik meg. 

 
4. Végül, ha elkészül a nagy mő, akkor kell egy megvalósulási terv, mert az 

építés közben esetleg ki kell kerülni az elıbukkant Attila sírját. 
 
Ha ilyen szépen kidolgozott a tervhierarchia, akkor mitıl nem megy a dolog?  

• Leggyakrabban úgymond „nem érünk rá” következetesen végigmenni a 
tervfázisokon, pedig kevesen vannak. Leáll az építkezés, állnak a drága gépek, 
mert új nyomvonalat kell rögtönözni. Leállnak, mert hitvány volt a meglévı 
közmővek feltárása. Idıveszteség és többlet költség, a minıség sem javul. 

• Jogos volt tehát a MMK óhaja a kiviteli tervre vonatkozóan, de nem sikerült! 
• Nagyon gyakori hiba az egyes tervfázisok kihagyása, mely teret ad a 

legkülönfélébb manipulációkra! 
Így gyakori a tanulmányterv kihagyása! Megtehetik, mert senki sem írja elı a 
készítését. Így itt sértjük meg elıször a közpénzekkel való felelıs gazdálkodás 
elvét.  
Az engedélyezési terv kihagyhatatlan, mert a hatóságok bírságolnak. De csak 
ezért!  
A kiviteli terv kihagyás szintén gyakori. Építse meg a kivitelezı az 
engedélyezési tervbıl! Úgyis ügyes. Igen a kivitelezık ügyesek! Beindul 
viszont egy vitasorozat a mennyiségekrıl és a minıségekrıl. Kinek hiányzik a 
rengeteg értelmetlen egyeztetés, kapkodás?  

• Egészen elképesztı a kiviteli tervvel szemben a mőszaki leírást piedesztálra 
emelése! 

• Igen gyakori hiba a tervzsőri intézményének figyelmen kívül hagyása, melynek 
egyetlen feladata a tervezı hibáinak kiszőrése és nem a beruházó döntéseinek 
a kritikája. Kár összemosni a felelısségi köröket! 

• Ki van minden találva, tehát teljesen fölösleges és értelmetlen a MMK által 
javasolt „jóváhagyási terv”. Sehová nem illik!  

• Ugyanígy zavarkeltık az ún. megvalósíthatósági tervek.  
A Világ tele van merészebbnél merészebb helyeken megépített hidakkal, 
utakkal. Nyugodtan kimondhatjuk: nincs megvalósíthatatlan út vagy híd, akkor 
miféle megvalósíthatóságot vizsgálunk? Át kell-e vennünk egy helytelen angol 
gyakorlatot, amikor van jobb magyar? Ha megrendeljük, a kivitelezı legyártja 
azt az utat is, melynél a friss aszfaltréteg van legalul, és mondjuk a sóder 
legfölül! Természetesen kivétel a púpos egerek fészke. Ezeket a különféle 



tervfajtákat csak azért találják ki, hogy a jól kitalált tervfokozatokat kihagyják, 
összevonják, eljelentéktelenítsék. Hagyjuk? Úgy tőnik, hogy igen!  

• Egy szabóhoz sem úgy megy be az ember, hogy csináljon nekem valamibıl 
valamit! Leveszi a méreteket, meghatározzuk az anyagokat. Egy kımőveshez 
sem illik úgy odamenni, hogy ugyan kegyeskedjen ı eldönteni azt, hogy 
lakóházra vagy repülıtérre van szükségem. Nem? Akkor mitıl vagyunk 
ennyire bizonytalanok egy útépítésnél, mely a világ legtermészetesebb és 
ezerszer megismételt dolga? 

Ha viszont teljesen egyértelmő a mennyiség és a minıség is, akkor az 
építési beruházásnál egyetlen szempontnak az árnak kell lennie!  
Fıleg nem azután, hogy hatalmas brigád vizsgálja a lehetséges kivitelezık pénzügyi, 
gazdasági, gépészeti, személyi, jogi stb. alkalmasságát! Ezeket még egyszer a végére 
visszahozni értelmetlen! 
 
Amikor a MMK azért harcolt, hogy a mérnöki szolgáltatásoknál ne lehessen 
egyetlen bírálati szempont az ár, nagyon jó ügyet szolgált. Azonban, 
amikor nem hívta fel a törvényalkotók figyelmét arra, hogy ugyanez az 
építési beruházásnál kifejezetten rossz, félre vitték a dalt, sıt ezzel súlyos 
kárt okoz! 
Miért? 
 
Közismert az, hogy a közbeszerzési eljárás az árubeszerzésre, az építési beruházásra, 
és a szolgáltatásra vonatkozhat. 
 

 
(Beszámoló az Országgyőlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2014. január 1. és 
december 31. közötti idıszakban végzett tevékenységérıl, továbbá a jogorvoslati 
ügyek tapasztalatairól B/3743. 
http://www.parlament.hu/irom40/03743/03743.pdf) 
Látható: mindennél többet költünk az építési beruházásra, sokkal többet, mint a 
szolgáltatásra és ezen belül még sokkal kevesebbet a mérnöki szolgáltatásra. Ha 
tehát érdemi változást akarnánk, akkor azt az építési beruházásnál kellene kezdeni. 
Sajnos ezt elvétette a MMK. A MMK sajnos rossz helyre tette a hangsúlyt! Rendben 



van az, hogy a MMK a tervezık miatt a mérnöki szolgáltatásokkal is foglalkozik, de az 
építési beruházás összege ennél egy nagyságrenddel nagyobb! Itt van a sok pénz! 
 
Érdemes lett volna dolgot tovább finomítani, tovább disztingválni, hiszen az Index 
„Összeszedtük az állami beszerzések giganyerteseit” címő cikke szerint a 
közbeszerzések giganyerteseinek rangsora az alábbi: 
 
„Autópálya-építés, köztérfelújítás, stadionépítés – 1997 és 2013 között a legtöbb 
állami pénz egyértelmően az építıipari cégeknél landolt, a CEU új 
közbeszerzési adatbázisában a 20 legnagyobb nyertes zöme ilyen.” Itt nincs mérnöki 
szolgáltatással foglalkozó cég! 

„A legnagyobb nyertesek: 
1. Mol Nyrt. 

2. Duna Aszfalt  

3. Közgép 

4. Euroaszfalt 

5. Swietelsky 

6. OMV Hungária 

7. Magyar Aszfalt 

8. Zalai Általános Építési Vállalkozó 

9. Strabag 
10. Hídépítı” 

http://index.hu/gazdasag/2014/04/14/kozbeszerzes/ 
Elég ránézni a 2., a 3., a 4., az 5., a 7., a 9. és a 10. versenyzıre. A tízbıl 7 cég út- 
és hídépítı! Ez nem semmi, ahogy a bölcsek mondják.  
Ha érdemi hatást akart volna elérni a MMK, akkor itt kellett volna kezdenie a 
vizsgálódást! Nem tette! A hatalmas jelentıség miatt nem kellett volna ezt a jól 
körülírható területet kiemelten kezelni? Az ezzel kapcsolatos gondokat felmérni, 
megoldani és nem tovább cipelni? 
Az eddig elvezetı út sem volt túl bonyolult, sajnos csak a MMK nem talált erre az 
útra, pedig ehhez csak újságokat kellett volna átnézni. Miért nem ez lett a fı 
csapásirány? A kabáttal vagy a kabát gombjával érdemes inkább foglalkozni?  
 
Csak a dolgozat rövidsége okán nem lépek tovább az építési költségekre.  
Itt is rendkívül súlyos a helyzet. Mivel azonban ismertek a kiviteli tervben az építési 
mennyiségek, egyértelmően rögzített a felhasználható anyagok és technológiák 
minısége, és nyilvánosak ez ezzel kapcsolatos árak, fel kellett volna tőnni a MMK-nak 
a kivitelezési ár körüli anomáliáknak. Nem tőnt föl! 
 
A KKV-érdekeit sem képviselte kellıen a MMK, különben ki kellett volna állnia az 
elıbbi munkák természetes részekre való kötelezı szétbontása elıtt, már 
a kiviteli tervben, kötelezıvé tenni itt a kötelezı részekre osztást! Vagy 
nem tette, vagy ebben sem hallgattak rá. 
 
Mi is akkor az örömködés oka? 
 
Szeged, 2015. december 30. 


