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Wagner Ernő

Csaknem mindenki szembesülhetett azzal, 
hogy az építőipari projektek megvalósítása 
az elmúlt másfél-két esztendőben folyama-
tosan egyre nagyobb nehézségekbe ütkö-
zik. Az ágazat mára közel 20 ezer fős mun-
kaerőhiánnyal küszködik. Ugyanakkor a 
közbeszerzési eljárások során még mindig 
a jogi szempontrendszerek uralkodnak és 
háttérbe szorítják az észszerű projektme-
nedzsment-követelményeket. Feltehető-
leg ez az állapot azért állt elő, mert a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 
többsége jogász, és nem rendelkezik kel-
lő és megfelelő ismeretanyaggal a beszer-
zési szempontok szakmai követelményei-
ről. Nem vesznek tudomást arról, hogy ez 
a feladat elsősorban szakmai és csak má-
sodsorban jogi tevékenység. Ennek nyo-
mán az eljárások túlnyomó többsége nem 
képes teljesíteni az alapvető szakmai elvá-
rásokat, a mára létrejött építésgazdasági 
környezet tovább súlyosbítja az így kialaku-
ló kedvezőtlen trendeket. A három alapve-
tő szakterület –  közgazdasági, műszaki, jo-
gi – együttműködése nem valósul meg, sőt 
az utóbbi dominánsan nyilvánul meg. Még 
ma sem ritka, hogy a szerződés megerősíté-
se céljából (korábban szerződést biztosító 
mellékkötelezettségként) napi 1% kötbért 

írnak elő, amely messze nincs arányban a 
késedelem által előidézett hátrányokkal. 
Nem egy beruházás azért tört derékba, 
mert a kiemelkedően magas munkaerő-
hiány miatt a vállalkozó képtelen volt ha-
táridőben teljesíteni. Azonban már jelen-
téktelennek számító 20 nap késedelem 
esetén is oly nagymértékű kötbérteher há-
rulhat rá, hogy már nem éri meg számára 
befejeznie a feladatot, hiszen a még el nem 
végzett munkáért járó pénzösszeget nem 
csak felemésztené a kötbér-kötelezettség, 
hanem még további terheket róna rá. Ezek 
a patthelyzetek számos lezáratlan, megfe-
neklett projektet idéztek elő, ártva ezzel 
magának a kötbér látens kedvezménye-
zettjének is. Ugyanakkor ezt az egyébként 
jogilag rendben lévő, de nemzetgazdasági 
szempontból rendkívül káros szituációt an-
nak előidézői a legkevésbé sem érzékelik, 
hiszen tevékenységük gyakorlatilag a szer-
ződéskötéssel már lezárul. A súlyos dilem-
mával szembesülő megrendelő – helyzeté-
ből fakadóan – ugyanakkor még csak nem 
is tárgyalhat a kötbérről, mert annak 
esetleges rugalmas kezelése nem 
csak a közbeszerzési törvényt 
sérti, hanem még büntetőjo-
gi kategóriaként hanyag keze-
lést is felvethet. Sajnos a jogi 
végzettségű tanácsadók nem ké-
szítik fel megbízóikat erre a helyzetre. 

Sorolni lehetne azokat az irracionális felté-
teleket, amelyek megjelennek egy eljárás-
ban, leginkább a műszaki ismeretek hiánya 
okán, ez a mérnöktársadalom számára nyil-
vánvaló. Ennek nyomán aztán tisztességes 
verseny esetén is előfordulhat, hogy hiba 
kerül a pontozás képletébe és így tud nyer-
ni azonos műszaki tartalom mellett a drá-
gább ajánlattevő. Vajon ha szintén korrekt 
eljárás mentén egy tervezési feladat során 
a hat legjobb ajánlattevő elvérzik és a ne-
vető hetedik képes csak jogi szempontból is 
megfelelőt adni, akkor ki a hibás? Nem kel-
lett volna esetleg egyszerűbb feltételrend-
szert szabni?
Az elmúlt másfél évben a projektárak jelen-
tős mértékben emelkedtek, azonban ehhez 
nem alkalmazkodtak a közbeszerzési felhí-
vások, az abszurd feltételrendszert az aján-
lattevők természetesen beárazzák, így az

  Egyre több vállalkozás tapasztalja, hogy a beszerzések 
és a közbeszerzések során az ajánlatkérők nevében eljáró szerve-
zetek nem vesznek tudomást a napjainkra kialakult építésgazda-
sági helyzetről, és ezzel végső soron nem képesek elérni az általuk 
kitűzni vélt célokat. Intézkedéseik pontosan a várttal ellentétes 
hatást váltják ki. A Magyar Mérnöki Kamarának szakértelme 
révén fontos szerepe lenne abban, hogy határozottan hívja fel 
a döntéshozók fi gyelmét a mára kialakult kedvezőtlen helyzetre.

Méltó régi nagy híréhez…

A jog ne nyomja el 
a szakmaiságot!
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áremelkedések egy része ennek a számlá-
jára írható.
A megrendelő hamis biztonságérzetének 
keltése okán olyan jogi eszközöket alkal-
maznak, amelyekkel kizárják annak lehető-
ségét, hogy egy előre nem látható esemény 
bekövetkezte során annak megoldására a 
közpénz felhasználója racionális döntést 
tudjon hozni. Például szerződéses feltétel-
nek szabják, hogy az ajánlatkérő pótmun-
kát nem fogad el, vagy a többletmunkáért 
nem jár ellenszolgáltatás. Azután a kivite-
lezés során egy pótmunkarész elkerülhe-
tetlenné válik, másrészt olyan többletmun-
ka merül fel, amely előre nem volt látható, 
melynek következtében patthelyzet alakul 
ki. „Hiszen én csak a megrendelő érdekét kép-
viseltem akkor, amikor kizártam a pótmunka 
lehetőségét a szerződésben” – mondja naivan 
ilyenkor a tanácsadó, és leginkább itt érhe-
tő tetten a műszaki felkészületlenség! Ne 
feledjük, az új Ptk. minden olyan munkát, 
amely a rendeltetésszerű használat bizto-
sítását hivatott elérni, a többletmunkák kö-
zé sorolja. Azonban átalányár esetén is jár 
a vállalkozónak annak felmerült költsége, 
ha a többletmunka előre nem volt látha-
tó. Például, ha az ajánlattételi dokumentá-
ció tartalmazott talajmechanikát és asze-
rint nem kell számolni talajvízzel, továbbá 
a költségvetés nem tartalmaz víztelenítést, 
ugyanakkor a megvalósulás elképzelhetet-
len víztelenítés nélkül, akkor a víztelenítés 
költségeit meg kell téríteni. Nyilván az elő-
re nem láthatóság kérdése minden helyzet-
ben más-más szempontrendszer alapján 
vizsgálandó.
Megfi gyelhető az is, hogy az  ajánlattételi, 
ajánlati felhívásokhoz kapcsolódó szerző-
déstervezetekben – amelyek tulajdonkép-
pen diktátumok – a használatba vétel fel-
tételeihez kötik a kifi zetést, miközben a 

kógens 191/2009. Kormányrendelet szerint 
csak a kifi zetést követően kell a használat-
bavétel adminisztratív feltételeit biztosíta-
nia a kivitelezőnek.
Mindezek a jogszabályba ütköző,  illetve 
annak szellemének ellentmondó, ezért 
akár semmisnek minősülő feltételek para-
dox helyzetet teremtenek, hiszen a közbe-
szerzési eljárás feltételrendszerétől eltérni 
szintén törvénybe ütköző magatartás. Ezen 

rendellenességeknek, amelyeket még egy 
kínálati piac esetén sem lehet elfogadni, 
feltétlenül gátat kell szabni.
A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlé-
sén részletes tájékoztatás hangzott el arról, 
hogy a Magyar Mérnöki Kamara több szak-
mai szervezettel együttműködve foglalko-
zott a kialakult helyzettel, és elkészítette 
az „Építési beruházási folyamatok koncep-
cióját”, amelyet eljuttatott az érintett kor-
mányzati szervezeteknek annak érdeké-
ben, hogy a döntéshozók lássák be: egy 
közbeszerzési eljárás csak részben jogi fo-

lyamatok összessége, a nemzetgazdasági 
szempontból lényeges döntéseknek csak 
eszköze a jog, és nem célja. Tudomásul kell 
venni, hogy egy beszerzés elsősorban szak-
mai feladat, és csak ezt követően lehet jogi. 
Természetesen a jogi elvárásoknak eleget 
kell tenni, de ennek lépéseit a mérnöknek 
és a jogásznak közösen kell alkalmaznia.  
Mindezek miatt igen dicséretes kezdemé-
nyezés, hogy a Magyar Mérnöki Kamaránál 
beruházáslebonyolítói mesteriskola indult, 
már csak a mérnöktársadalom globális ér-
dekei miatt is, amelyek leginkább a társa-
dalmi elismertségben testesülhetnek meg. 
Az így képzett szakemberek remélhetőleg 
mentesülnek a néha jellemző defetizmus-
tól, és bátran vállalják a jogilag vélhetően 
kifogástalan, de szakmailag tarthatatlan 
álláspontokkal szemben az érvelést, hogy 
elkerülhetők legyenek a műszakilag félre-
sikerült projektek, melyeknél ugyanakkor 
a felszínen minden rendben lévőnek tűnik. 
Fontos, hogy a mesteriskola valamennyi 
érdeklődő számára elérhető legyen. Csak 
felkészült, széles látókörű mérnökökkel 
képes visszahódítani a tradicionális beru-
házáslebonyolítói kulcsszerepet a műszaki 
értelmiség. Ne feledjük, 1996-ig a projekt-
menedzsment, a lebonyolítás karmestere a 
mérnök volt, míg ma gyakorlatilag csak egy 
létrejött szerződés után kapcsolódhat be a 
mérnök a beruházásokba. 
Beszédes példát szeretnék elmondani az-
zal, hogy jó pár törvényszéknek — ahol a 
jogi felkészültséghez nem férhet kétség – 
mérnök és projektmenedzsment-szakértő 
a felelős akkreditált közbeszerzési szak-
tanácsadója.
Mindezek miatt alapvető érdekünk min-
dent megtenni annak érdekében, hogy a 
mér nöki szakma ezen a területen is méltó 
legyen régi nagy híréhez.

Hirdetés

A közbeszerzési eljárások 
során még mindig a jogi szem -
pontrendszerek uralkodnak, 
és háttérbe szorítják az ész-
szerű projektmenedzsment-

követelményeket.


