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„Szép a terv, mi híja se látszik, 

 netalán tán a kivitel hibádzik” 

Arany János 

 

BEVEZETÉS 

Kiindulás, kutatási terület 

Kutatási területem tágabb értelemben a projektmenedzsment, szűkebben véve, pedig az 

építési projektmenedzsment. Természetesen még ez is elég nagy terület, hogy minden 

vonatkozásával foglalkozzam jelen dolgozat keretében, a továbbiakban hivatkozni is fogok 

arra, hogy mi az, ami nem képezi dolgozatom tárgyát. A kutatási terület, a téma kiválasztását 

elsősorban szakmai előzmények befolyásolták, erről még részletesen lesz szó a bevezetésben. 

Az építésügy jelentősége kiemelt a gazdaságban, akár társadalmi szemszögből, akár 

egyénként közelítik meg. Ezért is irányulhat számos kritika az építőipar különböző területeire, 

azok szervezésére és költségeire. A jogos kritikákra a legjobb válasz a problémák 

megoldására kidolgozott eljárások, módszerek kidolgozása és alkalmazása. 

Lényeges, új impulzusokat hozott a projektmenedzsment a problémák megoldásához, egy 

vezetési koncepciót, amely adott célok megvalósítását eredményezheti a projektelképzelés 

folyamatának szervezett lebonyolításával. A projektmenedzsment segít, hogy a projekt 

kockázatokat csökkenthessék szisztematikus tervezéssel, koordinációval és folyamatos 

nyomon követéssel. Ezért a projektmenedzsment nyereség lehet a beruházó (építtető) 

számára, akinél a legtöbb kockázat mutatkozik. 

A nagyobb projekttervezeteknek a projektvezetésre háruló követelményei folyamatosan 

nőnek, a projektek komplexitásának, a minőségi követelmények növekedésével, illetve az 

erősebb gazdasági nyomás, határidő-kényszer következtében. A gazdaság fejlődése, ezen 

belül az építőipari projektekkel szembeni elvárások az utóbbi években egyre magasabb 

követelményeket támasztanak a projekt közreműködők felé. A klasszikus projektszereplők, 

mint az építtető, építési- és egyéb szakvállalkozók a saját speciális céljaik és különböző 
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feladataik miatt gyakran nincsenek abban a helyzetben, hogy a partnerségen alapuló 

projektlebonyolítást megfelelően teljesítsék. 

Költség, idő és minőség problémák, valamint a növekvő komplexitás további 

specializálódáshoz vezet, erősítve az igényt a projektmenedzsment iránt. Ezzel a 

módszertannal kell a célirányos folyamatot biztosítani és a résztvevők szükséges 

koordinációját elérni. A koordináció feltételez egy intenzív, tiszta információs folyamatot. 

Ezzel megteremthetik az összhangot és a szervezeti egységet a projektrésztvevők között. 

Azért, hogy az elkövetett hibákból tanuljanak, következetesen fel kell használni a résztvevők 

tapasztalatait. 

Néhány évtizede a projektmenedzsment nem idegen szó az építésügyben, ennek ellenére még 

sok esetben szükség van alkalmazásának mértékét és professzionalitását javítani. A projekt 

azonosításban és lebonyolításban elkövetett hibák miatti pénzügyi következményeket ritkán 

hárítják át a projektrésztvevőkre és az építtetőnek – aki többnyire a következményeket viseli – 

ennek mennyiségi kimutatása nehezen lehetséges. A pénzügyi következmények gyakran túl 

kevéssé ismertek, mint azok a tevékenységek is, amelyek kiváltják azokat. 

A projektmenedzsment fejlődése jól érzékelhető az egyre számosabb módszer, eszköz, 

informatikai megoldások alkalmazása nyomán. Ugyanakkor az építési projektek vezetése, 

szervezése terén nem lehetünk elégedettek. Egyik legnagyobb probléma sok esetben a 

hiányzó vagy nem megfelelő vezetés a projekthez létrehozott projektszervezetben. Ma átveszi 

a projektvezetést általában a tervezés főbb résztvevője (építész/építőmérnök), vagy a 

kivitelezés módjától függően egy generál- illetve fővállalkozó. A vezetési tevékenységük 

különböző minőségű lehet az alkalmazott szervezeti-szervezési formától függően. Miközben a 

tervezés kreativitást és technikai tudást követel, a projektvezetés feltételez mindenek előtt 

célratörő dinamikus személyiséget. A többirányú szakmai követelmények, illetve azok 

képviselői nehezen hozhatók össze „egy kalap alatt”. 

Az építtetők gyakran nem tartják fontosnak saját hozzájárulásukat a projektvezetéshez, úgy 

gondolják, hogy az maximálisan delegálható. 

A projektvezetés, a projektek növekvő komplexitása és ezzel összekapcsolható kockázatok 

révén olyan jelentőséget nyert, hogy ezeket a kockázatokat a projektrésztvevőknek meg kell 

osztani !  
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Szakmai előzmények 

Témaválasztásom – az építési projektmenedzsment – szorosan összefügg szakmai múltammal 

és jelenemmel és így ezt a dolgozatot körülbelül három évtizedes szakmai és tudományos 

tevékenységem egyik legfontosabb eredményének tekintem. 

A szakmai múltat tekintve, szerencsésen ötvöződnek benne az elméleti és gyakorlati 

ismeretek és tapasztalatok. Alapvégzettségem építőmérnök, szakmai pályám kezdetéhez 

tartozik pár éves, építéskivitelezési területen (építésvezetőként) szerzett gyakorlat, utána 

következett a jelenleg is aktuális oktatói munka. Több mint 10 éve oktatom a 

Projektmenedzsment tantárgyat, ezt megelőzően volt alkalmam oktatni olyan „rokon” 

tantárgyakat, mint Építésszervezés, Szervezési ismeretek. 

Jelentős hatással volt kutatási munkámra, a német nyelvű projektmenedzsment szakirodalom 

megismerésében egy, a TEMPUS program keretében kapott feladat, a közlekedésépítő 

mérnökök német nyelvű képzésében való aktív részvétel. Ekkor készítettem el a 

Baumanagement című, német nyelvű jegyzetet, illetve oktattam is ezt a tantárgyat. A német 

egyetemeken (Berlin, Köln) zajlott tapasztalatcsere alkalmával volt lehetőségem a már 

említett szakirodalom megismerésére, amely megismerést jelenleg is fontosnak tartom az 

aktuális szakirodalom követésével. 

A témaválasztásomhoz szintén közel áll a Bp.-i Műszaki Egyetemen megvédett egyetemi 

doktori értekezésem, (Szennyvíztisztítási beruházások hatékonyságának vizsgálata) amely 

lényegében közgazdasági téma, speciális építési területen vizsgálva. 

Az oktatási munka mellett voltak olyan tervezési, szakértői feladatok külső megbízásokból, 

amelyekből sok tapasztalatot gyűjtöttem mind a kutatásom, mind az oktatás számára. Csak 

címszavakban ezekről: számos beruházásszervezési (elsősorban építőipari) tervezési, illetve 

szakértői munka, ezek rendszerint adott beruházás ütemezési, erőforrás tervezési, térbeli 

organizációs (helyszínberendezés) feladatait jelentették. 

Sok tapasztalatot (pozitív, negatív egyaránt) szereztem építőipari vállalkozások ideiglenes 

munkatársaként (szakértések, projektmenedzsment „forgatókönyv”, területi iroda vezetése, 

akvizíciós munka), valamint a BAU-DATA megyei képviseletének ellátásával 

(projektinformációk beszerzése, szerkesztése, értékesítése stb.). Ezeknek köszönhetően volt 
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támpontom, feldolgozható tapasztalatom választott témámhoz, különösen a dolgozatom utolsó 

fejezetéhez.  

Publikációs tevékenységem is a projektmenedzsment területéhez kötődik, szélesebb 

megközelítéssel, tehát nem korlátozódik a most tárgyalt részterületre. 

A kutatáshoz általában számos szakirodalmat tanulmányoz a kutató, így vagyok ezzel én is, 

de ezek között vannak olyan művek, amelyek alapvetően befolyásolták a munkámat. 

A projektmenedzsmenttel foglalkozó műveket tekintve, az elsők között ismertem meg Görög 

Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe című könyvét, amely világos, egyértelmű 

fogalmazásával, rendszerező felfogásával könnyebbé tette az eligazodást a szóban forgó 

témában. Hasonló hatást tett rám Görög Mihály egy másik műve, „A projektvezetés 

mestersége”. A magyar nyelvű írások közül még megemlítem Gyulay J.- Hollay Gy.- Száva 

I.- Wéber L. : „Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában” 

műegyetemi jegyzetet, amely segített a tárgyalt témámra vonatkozó építészeti, építési 

speciális szakmai fogalmak értelmezésében. 

A külföldi szakirodalomból meghatározó számomra Harold Kerzner, Project Management 

című könyve, amely ugyan általában szól a projektmenedzsmentről, mégis sokat merítettem 

belőle. A választott témámhoz állnak közel például a következő szakkönyvek: 

- H. Sommer: Projektmanagement im Hochbau 

- J. Brandenberger – E. Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen 

- W. Rösel: Baumanagement 

Az említett művek egyrészt ösztönzést, másrészt alapot adtak a jelen dolgozat megírását 

megelőző kutatási munkámhoz és bizonyos fokig befolyásolták a témakörök megközelítését, 

tárgyalási módját. Természetesen ezeken kívül még számos szakkönyvet, szakcikket 

tanulmányoztam, elsősorban a német nyelvterületről. 

A magyar nyelvű szakirodalom nem kényeztet el bennünket sok írással az építési 

projektmenedzsmentről, ami kifejezetten erről a területről szólna. Jobb a helyzet, ha nem a 

specializálódások felől közelítünk, akkor a szakirodalomban számos helyen közvetve vagy 

közvetlenül találkozhatunk építési (létesítményi, beruházási) projekt példákkal, 

esettanulmányokkal, stb. (Például Görög Mihály, Papp Ottó, Aggteleky – Bajna tollából) 
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Szakmai folyóiratokban is találhatók ilyen ihletésű írások. Sajnos csak jogutódja(i) létezik az 

ÉGSZI – nek (Építésgazdasági Szervezési Intézet), amely sok hasznos tanulmányt készített a 

„beruházásszervezésről”, igaz, hogy jellemzően az időtervezés, térbeli organizáció kapott 

terepet, egyéb projektmenedzsment vonatkozásokról kevés szó esett. A jogutód nem igazán 

részesíti előnyben az ilyen irányú kutatásokat. 

Az építész-, építőmérnök képzésben is szerepet kapnak a projektmenedzsment ismeretek, 

talán legjellemzőbb példa erre a bp-i Műegyetem Építéskivitelezés Tanszéke, ahol több 

oktatott tantárgyban, kisebb – nagyobb terjedelemmel helyet kapnak az említett ismeretek. 

Kár, hogy keveset publikálnak ezekről. Örvendetesen szaporodnak  a felsőoktatásban a 

projektmenedzsment témájú diplomamunkák. Ugyancsak örvendetes, hogy a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetségnek már van Építési Tagozata. 

A külföldi szakirodalomban az általánosabb jellegű művek mellett már egyre inkább 

találhatók speciális témájú könyvek, szakfolyóiratok, internetes portálok, így az építési 

projektmenedzsment területéről is. Néhányat közülük fentebb már említettem, ezek 

mértéktartó írások, nem hangsúlyozzák túl az építési szakmai vonatkozásokat (technológia, 

tervezés, kivitelezés, stb.), nem gondolják, hogy az építésügynek „külön bejáratú” 

projektmenedzsmentje van, nemcsak egyoldalú szemszögből (pl. kivitelező) vizsgálják a 

projektek lebonyolítását és nem tartják teljesen azonosnak az építésmenedzsmentet a 

projektmenedzsmenttel. Ezzel tulajdonképpen rövid kritikáját fogalmaztam meg egyes 

műveknek. 

Előnyben részesítettem a német nyelvű (svájci, osztrák, német) szakirodalmat, mert egyrészt 

ez a nyelvterületem, másrészt többnyire alapos, igényes írásokkal találkoztam, de nem 

mellékes az sem, hogy a hazai építési szakma sok szállal kapcsolódott, különösen a német 

építési kultúrához. Természetesen előbbiek nem minőségi megkülönböztetést jelentenek az 

angol nyelvű szakirodalom rovására, csak kevesebb ilyen művet volt alkalmam 

tanulmányozni. 

A dolgozat céljai 

A nagyobb építési projektek, amelyek dolgozatom tárgyát jelentik, többnyire bonyolult 

és/vagy komplex rendszerek. Ennél fogva a tervezési és kivitelezési folyamat alatt a 

bonyolultságból és komplexitásból eredő problémák is felléphetnek. A rendszer, vagyis a 
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projekt sok különböző, erősen összekapcsolódó hatásértékekből és alrendszerekből áll, 

amelyek dinamikusan, azaz nem egzaktan előre meghatározott módon, kölcsönhatásban 

állnak egymással. Egy rendszeren belül ezen határértékek, alrendszerek és kölcsönhatásuk 

megértése, továbbá hálózataik feltárása döntő szerepű a projektszervezés működésének 

szempontjából. 

Szűkebben vett, lehatárolt témaválasztásom az előbbiekben jellemzett projektek 

folyamatainak, azok sajátosságainak bemutatását célozza meg. Az ilyen folyamatok sikeres 

megvalósítását több minden befolyásolhatja, így az általam kiválasztott, dolgozatomban 

vizsgált részterületek (lásd részcélok) eredményes alkalmazása is, illetve azoknak a 

kutatásoknak tanulságai, belőlük levont következtetések, amelyek ugyancsak dolgozatom 

témáját jelentik. 

A tárgyalt témán belül általános célként tűztem ki, hogy bemutassam az építési ágazat, építési 

tevékenység körülményeit, sajátosságait, amelyek közepette megvalósulnak az építési 

projektek. Ehhez a célhoz tartozik még az építési projektfolyamatok bemutatása, vizsgálata. 

Az előbbiek adják a keretet, kiindulási alapot dolgozatom fő céljához, amely tömören 

megfogalmazva: az építési projektfolyamatok eredményesebb, hatékonyabb, sőt sikeres 

megvalósítása.  

A projektsiker fogalma sok szempontból közelíthető meg, ennek minden szempontját 

részletesen vizsgálni túl nagy feladat, erre nyílván nem vállalkozhatok. Ezért aztán 

kiválasztottam azokat a részterületeket, amelyek részletes vizsgálata révén tudok javaslatokat 

tenni a projektfolyamatok sikeres megvalósításához. 

A kiválasztott részterületek, illetve ezek vizsgálata, mint részcélok a következők: 

• az építtető szerepe a projekt sikerességében, 

• a projektmenedzsment teljesítmény-struktúra és a kibernetikai szemléletű 

folyamatszervezés,  

• az építési projektfolyamat hatékonyságának növelése értékelemzéssel, 

• a kivitelezési projektfolyamatok zavarainak vizsgálata, annak tanulságai, 

• az építési projektmenedzsment külföldi és hazai helyzete, következtetések levonása. 
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A dolgozat felépítése, témakörei 

A dolgozat négy fejezetből áll, a fejezetek több ponton közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, 

amely kapcsolódási pontokra hivatkozom alkalmasint a későbbiekben. A negyedik fejezet már 

csak közvetetten kapcsolható a többihez, tulajdonképpen nem szerves folytatása azoknak, 

mivel speciális témát tárgyal. 

Az első fejezet egy része lényegében rövid bevezetés az építési projektmenedzsmentbe, a 

továbbiakban ismertetésre kerülnek az építőipar, az építési folyamatok jellegzetességei, 

összefüggései. Röviden elemzem jelenlegi épített környezetünk és a projektmenedzsment 

kapcsolatát. 

A második fejezet ismerteti az építési projekt folyamatait, fázisokba rendezve, az időbeliséget 

és az összefüggéseket hangsúlyozva, mind az építési, mind az üzemi projektrész 

vonatkozásában. Az egyes projektfázisok tartalma viszonylag részletesen kerül ismertetésre. 

A harmadik fejezetben azt vizsgálom, hogy az általam kiválasztott részterületek (lásd 

részcéloknál) kapcsán alkalmazott szemlélet, eljárás, megoldás milyen módon járul hozzá az 

építési projektek sikerességéhez. Így például az építtetők feladatainak megismerése, szerepük 

megítélése, a kibernetikai szabályozókörök alkalmazása, az értékelemzés eljárásának 

beillesztése a projektfolyamatba, stb. hogyan befolyásolja a sikeres projektteljesítést. 

A negyedik fejezet - bizonyos fokig eltérően az előző fejezetektől - már csak részben 

támaszkodik a szakirodalmi kutatásra, inkább kérdőíves felmérésen, sok éves szakmai 

tapasztalatokon, munkákon alapuló saját kutatói munka. Tartalmát így lehetne összefoglalni: 

hol tart, merre tart az építési projektmenedzsment? A külföldi tapasztalatok összegyűjtését a 

német kezdeményezésből kiinduló, nemzetközivé váló vizsgálat alapján dolgoztam fel és 

foglaltam össze. A hazai vizsgálat tanulságai a már fentebb említett saját munka eredménye, 

amely alapul a kérdőíves felmérésen és annak kiértékelésén, valamint saját és mások szakmai 

tapasztalatain. 

A kutatás módszere 

A választott témám kidolgozásához a szakirodalomban vizsgálódtam, jelenti ez a magyar és 

külföldi szakirodalmat egyaránt. A vizsgálódás arra is irányult, hogy a különböző 

szakirodalmak milyen módon közelítik meg a kutatás tárgyát és milyen felfogásbeli 
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különbségek figyelhetők meg. A szakirodalmi feltáró munka felkínálta a lehetőséget, hogy 

megítéljem azokat a megközelítési módokat, amelyek közül kiválaszthatom a számomra (is) 

értékeset. 

A szakirodalom, empirikus tények, saját tapasztalataim alapján vizsgálom a dolgozatomban 

megfogalmazott céloknak megfelelően azokat a területeket, amelyek eredményekkel 

kecsegtetnek. Némely, a vizsgált területekhez kapcsolódó hipotézisek bizonyításához 

empirikus adatokat, tényeket csak korlátozottabb mértékben tudtam felhasználni, legalább is, 

ami a kérdőíves felmérést illeti. Így például a kibernetikai szabályozókörök alkalmazásának 

gyakorlati tapasztalatairól kevés a visszajelzés. Ez nem azt jelenti, hogy a praxis számára 

használhatatlan szemléletről, eljárásról van szó, hanem azt, hogy a többség számára kevésbé 

ismert és alkalmazott megoldásról beszélhetünk. Az értékelemzés jellegzetes példa arra, hogy 

sikeres alkalmazásait ismerhetjük Magyarországon is, ugyanakkor a vállalatok, szervezetek 

szűk köre ismeri és használja ezt a módszert. 

Mindezek ellenére az ilyen hipotézisek igazolásához tanulmányoztam olyan szakirodalmi 

megközelítéseket is, amelyek éppen a gyakorlati alkalmazások lehetőségeivel, tanulságaival 

foglalkoznak és ehhez felmérésekkel, adatokkal is szolgálnak. 

Az építési projektmenedzsment hazai helyzetének vizsgálatához (4. fejezet) tanulmányoztam 

a projektértékelés útjait és módszereit. A megfelelő színvonalú értékeléshez szükséges, hogy a 

vállalati kultúrához, projekthez és az abban résztvevőkhöz a kiértékelés megfelelő módszereit 

és formáit találjam meg.  

Fontos az értékelés céljainak megállapítása: mit akarunk elérni a kiértékeléssel, illetve milyen 

tapasztalatokat hoznak? (például a projektmunka / eredmények javulása, a tanulási folyamat 

támogatása, és minőségbiztosítás, változási folyamatok támogatása, kommunikáció és 

kooperáció javítása, módszerkompetenciák növelése). 

Előnyei miatt a kérdőíves módszert választottam, amely ugyan nem helyettesíti a szóbeli 

visszacsatolást, de: 

• a vélemény-tendenciák és a súlypontra vonatkozó jelzések jól közölhetőek, 

• lehetségesek az összehasonlítások, 

• a reflektálás és a kiértékelés nyugodtan és gondosan történhet, 
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• a csoport véleménye kevésbé befolyásolja a becsléseket. 

A fentiek mellett felhasználtam korábbi kutatási eredményeimet, tervezési, szakértői munkák 

tapasztalatait, valamint a vállalati gyakorlatban szerzett tapasztalatokat. Ezek állomásait, 

egyes részleteit vázoltam a „Szakmai előzmények” fejezetrészben. 

köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozom Varsányi Judit egyetemi docensnek segítő, ösztönző megjegyzéseiért, 

alapos bírálatáért, amely nemcsak a dolgozat tartalmi részeit illette, hanem jellemző a 

segítőkészségére, hogy a forma, a szerkesztés és egyebek terén is számtalan jó tanáccsal látott 

el. Ugyancsak köszönet jár Görög Mihály professzornak segítségéért, amely révén sikerült 

rátalálnom a dolgozat céljaira és a helyes arányaira. Az általa írt szakkönyvek, cikkek 

meghatározó módon befolyásolták a kutatási, oktatási tevékenységemet. Köszönöm Józsa 

László tanszékvezetőm ösztönzését, biztatását és azt, hogy elhitette velem: a nyugdíjhoz 

közeli korban is érdemes komoly feladatnak nekivágni. Köszönöm Rechnitzer János Dékán 

Úr támogatását és biztatását is. 

Név említése nélkül köszönetet mondok mindazoknak, akik különböző mértékben és módon 

segítették munkámat. 
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1. AZ ÉPÍTÉSI PROJEKTMENEDZSMENT  

1.1 Projektmenedzsment az idő tükrében - az egyiptomi 

piramisoktól a manhattan projektig 

Már az ókori Egyiptomban és a középkorban is léteztek óriás projektek, még ha akkoriban senki 

nem hallott még a mai értelemben vett projektmenedzsmentről. Csak a 20. század közepe óta 

létezik ez a fogalom és csak ezután terjedtek el szélesebb körben a projekt- tervezési, irányítási 

technikák.  

Az ókori Egyiptom építőmesterei olyan teljesítményt nyújtottak, melyet összességében vizsgálva, 

napjainkig nem tudtak felülmúlni, ez pedig nem más, mint a piramisok építése. Kheopsz fáraó 

síremléke, melyet Krisztus előtt 2700-ban emeltek, a föld legnagyobb piramisa. Az akkori 

viszonyokhoz képest is óriásinak számított a 146 méteres magasságával, ami ma egy 42 emeletes 

felhőkarcoló magasságának felel meg. A fáraó síremléke több mint öt hektár nagyságú területen 

fekszik. Az ókor építőmesterei munkások tízezreit mozgatták meg ahhoz, hogy a tonnás súlyú 

köveket egymásra rakják. A munkásokat irányították, koordinálták munkájukat, az építőanyagot 

beszerezték és ezek építési helyre való szállításáért is feleltek. Mindez megkívánt egy működő 

rendszert és infrastruktúrát. A szakértők szerint már a piramisok építésénél is kellett, hogy 

létezzen a projektmenedzsment valamilyen sajátos formája. (Pfeiffer A. 2004) 

Évtizedeken át kőfaragók, szakmunkások, napszámosok tízezrei robotoltak az építkezéseken. 

Csoportokban dolgoztak, valószínűleg pár száz ember csoportonként, méghozzá műszakokban, 

így mindig csak meghatározott számú munkás volt egy időben, egy helyen. Az építőmestereknek 

már akkoriban is könyvet kellett vezetniük a munkaidőről, a dolgozókról és bérekről, illetve 

jelentéseket kellett készíteniük az építkezés intézkedéseiről, logisztikáról, feltehetően az időterv 

készítése is feladatuk volt. Ha egy fáraó meghalt a piramisa elkészülte előtt - ami síremlékként 

szolgált az örökkévalóságig – akkor kemény krízishelyzet keletkezett. Papoknak, építészeknek és 

építésvezetőknek a lehető legrövidebb időn belül ki kellett találniuk egy pótlólagos, átmeneti, 

ugyanakkor az uralkodóhoz méltó megoldást, mivel a halott fáraó múmiáját 70 nappal a halála 

után el kellett helyezni a síremlékben. 

A görög filozófusok és a korabeli tudósok a természettudományok terén már terjedelmes tudás 

birtokában voltak. De a mérnökök megjelenése, szerepük csak később, a Római Birodalom 

korában teljesedett ki. Elsősorban a hadmérnökök vitték előre az építési technikák fejlődését. A 
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mérnökök és egyes római légiók feleltek az utcák, a hidak, a kikötők és a városok építéséért. A 

projektek nagy része már akkoriban is katonai célokat szolgált. Ezek tették lehetővé, hogy a 

projektmenedzsment később civil területeken is előretörhessen. 

Más, nagy építési projektek ugyanúgy katonai célokat szolgáltak, mint például a Kínai Nagyfal. 

A védősánc körülbelül 3450 km hosszú, az összes „vonalfallal” együtt, pedig 6250 km. 

A középkorban is fellelhetőek voltak a hadiprojektek, elsősorban az erődépítés. Az akkori 

projektekért való felelősség problémái alig különböztek attól, amivel a mai projektvezetők 

küszködnek. A híres barokk építésznek, Balthasar Neumann-nak kommunikációs problémái 

adódtak, hiába próbálta elmagyarázni a kőművesmestereinek, hogyan alakítsák ki a bonyolult 

boltozatkonstrukciókat, melyek a képzeletében előtte lebegtek. Ezért nem maradt más hátra, 

minthogy a munkákat személyesen felügyelje, és ezért állandóan utaznia kellett. A technológiai 

tervezés variációi még nem álltak Neumann rendelkezésére. Csak Franciaországban létezett ez 

állítólag, ahol az erődépítést katonai titokként őrizték. Nyilván a titoktartás miatti szigorú 

előírások is felelősek voltak a projektmenedzsment történetében azért, hogy a hasznos módszerek 

ne, vagy csak sokkal később terjedjenek el.  

Természetesen a középkor „projektvezetői” sem tudták a projektmenedzsment jellegzetes 

problémáit elkerülni. A Kölni Dóm építésénél is becsúszott egy hibás becslés, illetve félvállról 

vettek egy fontos információt, aminek következményeként az építési terület több száz évig 

parlagon maradt. Csak a megfelelő mennyiségű pénz és a technikai eszközök meglétekor került 

sor a dóm befejezésére. (Pfeiffer A., 2004) 

A projektmenedzsment későbbi történetéhez sorolják a 19. és 20. század nagy infrastrukturális 

alkotásait, mint például a vasútvonalak építését, az áramhálózat és a telekommunikáció 

kialakítását. Az európai kontinens első gőzvasútját 1835-ben avatták fel Brüsszel és Mecheln 

között. A híres építmények közé sorolhatjuk az 1889-es világkiállításra épített, 300 méter magas 

Eiffel-tornyot, a Szuezi- és a Panama-csatornát. Nem kevésbé jelentősek egyes magyarországi 

projektek, mint például a budapesti földalatti létrehozása. Érdemes megemlíteni, hogy a magyar 

építés történetében mikor használták először a projekt kifejezést. Ezt ugyan pontosan nem tudom, 

mindenesetre a Pest – Vác vasútvonal építési tervein (1820-as évek) látható a „Bauprojekte” 

megjegyzés. (Lásd Nagycenk, Széchenyi Kastély egyik kiállító termében) 

A rendelkezésre álló korábbi dokumentációk középpontjában a technika áll és kisebb mértékben 

említésre kerülnek a menedzsmenttechnikák is. 
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Az első világháború utáni időszak hozott újdonságokat, elsősorban az Amerikai Egyesült 

Államokban alkalmaztak új tervezési eljárásokat, módszereket.. A gazdaság hanyatlását 

megakadályozandó, a kormánynak autópálya- és gátépítési projektekre, valamint egyéb, 

infrastruktúrával kapcsolatos megbízásokat kellett adnia, hogy a gazdaság talpra álljon. A jövő 

technikáiba invesztáltak és modern közigazgatási-, valamint tervezési technikákat alkalmaztak. 

Németországban a Hitleri apparátus is felhasználta a túlméretezett építkezési és fegyverkezési 

projekteket, hogy a gazdaságot fellendítse és saját nagyzási hóbortját kiélje. Az óriási 

felfegyverkezés, a közlekedési infrastruktúra kiépítése vagy Nürnberg és Berlin építési tervei – 

melyek csak részben valósultak meg – példák erre. 

Ezen építési és fegyverkezési projektek története jobbára balsikerek, kudarcok története. Hitler 

számos terve a tervezett költségvetés sokszorosát emésztette fel, vagy nem fejezték be azokat. A 

náci állam az egykori Egyiptomhoz, Rómához hasonlóan korlátlan eszközöket használt fel. 

Kényszermunkások és foglyok millióit kényszerítették munkára, embertelen körülmények között. 

A hiányos projekttervezeteket és irányítást a felelősök ősidők óta azzal egyenlítették ki, hogy 

munkásaiktól többet követeltek. (Pfeiffer A. 2004) 

A propaganda szándékosan csökkentette a valós költségeket, de a későbbi vizsgálatok feltárták, 

hogy hatalmas összegeket költöttek pártkongresszusi csarnok, stadion és más projektekre. Hitler 

egyik építésze, Speer így emlékezett: „Mi a fejlesztési projektek túlsúlya alatt szenvedtünk. Ha 

kevesebbre koncentráltunk volna, akkor azokat bizonyára korábban be tudtuk volna fejezni.”  

A szó szoros értelmében vett aktív projektmenedzsment története az amerikai kormány második 

világháború előtti és utáni tevékenységeire nyúlik vissza. „A 40 – es években a projektekkel 

többet foglalkoztak, mint a focival, a labdát ide-oda passzolták az élvonalbeli menedzserek 

között, akiknek viselni kellett a felelősséget. Ha a projekt megbukott, arra hárították a 

felelősséget, akinek a birtokában volt a labda”– így vélekedett Harold Kerzner, a neves amerikai 

projektmenedzsment - szakértő.  

Az USA védelmi minisztériuma a nagy rakétaépítési projektekhez megkövetelte a hivatásos 

projektmenedzsment alkalmazásokat, és minden projekthez külön projektmenedzsert. Űrrepülési 

programjaiban a NASA is kizárólag projektmenedzsment rendszerrel dolgozott, hogy a 

költségeket korlátok közé szorítsa. A költségek sok esetben meghaladták a költségvetés 

kétszeresét, ( ehhez hozzájárult a technológiák teljesítményének szinte kiszámíthatatlan volta ), és 

a projektek átfutása néha több évtizedre nyúlt. Az 50-es évek közepétől a repülés és hadiipar 
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beszállítóinak is alkalmaznia kellett a projektmenedzsment- eljárásokat, hogy a megrendeléseket 

megszerezhessék. Közben hozzáfogtak a projektmenedzsment szabványosításához, hogy a 

megbízást vállalókkal és partnereikkel koordinálni tudjon a megbízó (főleg az állami). Tervezési, 

irányítási és projektfelügyeleti rendszereket vezettek be. A felügyeletnek arról kellett 

gondoskodniuk, hogy a pénz ne tűnjön el. Elsősorban a katonai területeken, ahol a hatékonyság a 

túléléshez nélkülözhetetlen volt, a projektmenedzsment gyakrabban alkalmazásra került, mint 

más területeken.  

A privát gazdaság még tétovázott. Az alapos tervezést haszontalan bürokráciával váltotta fel, és 

visszariadt a projektmenedzsment bevezetéséhez szükséges egyszeri kiadásoktól, 

erőfeszítésektől. A 60-as évek végéig a legtöbb vállalkozás csak informálisan alkalmazta a 

projektmenedzsmentet. Az élvonalbeli menedzserek felügyelték a projekteket, a 

projektmenedzsereknek alig voltak kompetenciái – többen ezt az „alibi projektmenedzsment” 

kifejezéssel illették. A következő évtizedekben jelentős változások történtek, egyértelmű a 

fejlődés és a változások természetesen napjainkban is jellemzőek. 

1.2 Az építési projektek és megvalósításuk feladata 

A projekteket a különböző szakirodalmak nem teljesen megegyezően csoportosítják, de az 

megállapítható, hogy az építési projekteket a beruházási projektek családjába sorolják. Az építési 

projektek kapcsán gyakran használják a létesítményi projektek kifejezést is, hiszen 

megvalósításuk során kézzel fogható „tárgyak”, objektumok, gyakran összetett építmény-

együttesek, azaz létesítmények jönnek létre. Ebből is látható, hogy az építési szót, jelzőt itt 

kiterjedt értelmezéssel használják, hiszen sokféle építési létesítményt jelenthetnek. 

Ezeknek a projekteknek közös vonása, hogy megvalósításuk a szerződő felek központjától 

távolabb, az elemek hatásainak kitéve történik, és kapcsolódnak hozzájuk a szervezés és 

kommunikáció sajátos kockázata és problémái. 

Az anyagi eszközök és az egyéb erőforrás-szükségletek az ilyen projektek esetében 

meghaladhatják azt a szintet, amelyet egyetlen vállalkozó fél biztosítani tud, ezért újabb 

vállalkozók bevonására van szükség, melyek között az együttműködés lehetséges formáit 

tisztázni kell. Az építési projektek egyfajta – nem teljesen részletezett - felosztását láthatjuk 11 

kategóriában: (Sommer H. 1994) 

-01 Közigazgatási- és banképületek 
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-02 Oktatási- és kutatóintézetek épületei 

-03 Egészségügyi intézmények épületei 

-04 Városi csarnokok, lakossági központok, múzeumok, színházak 

-05 Lakóépületek, kollégiumok, szállodák 

-06 Sportintézmények, szabadidő létesítmények 

-07 Bevásárlóközpontok, áruházak 

-08 Ipari- és termelőlétesítmények 

-09 Közlekedési- és infrastruktúra projektek 

-10 Víz- és energiaellátási projektek 

-11 Környezetvédelmi projektek 

Míg a 01-08 projektfajták túlnyomó többségének esetében lényegében differenciált magas 

építményekről van szó, a 09-11-es projekteknél mélyépítési munkák, illetve vasbeton műtárgy-

konstrukciók játszanak nagy szerepet.  

A fentebb felsorolt projektfajták többségére jellemző, hogy keverednek bennük különböző építési 

technológiák: mély- és magasépítés, közlekedésépítés, parkosítás stb. (Brandenberger J.- Ruosch 

E., 1991)  

A legfőbb gondot nem ez jelenti, hanem az, hogy az épületbe például üzemi technológiát is kell 

telepíteni, amely tervezésében, ütemezésében, kivitelezésében is más típusú feladatot jelent, ezért 

célszerű elhatárolni az építési és üzemi projektrészt egymástól, különben zavarok támadnak a 

lebonyolítás során. Az elhatárolás természetesen nem a két rész kapcsolódására, összefüggésére 

értendő. Az építési projektrész menetét szinkronizálni kell az üzemi rész tervezésével és 

kivitelezésével. Az ütemezésben jelölni kell (mérföldkövek) az „átmeneti” pontokat, az építési és 

üzemi rész kapcsolódását, összefüggéseit. 
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A projektötletek különböző forrásokból, kezdeményezésekből születnek, amint az a projekt 

folyamatának első fázisa kapcsán ismertetésre kerül. Az ötletet ki kell munkálni, meg kell 

határozni (definiálni), hogy mit akarnak a projekttel megvalósítani. A hogyan kérdése sem 

mellékes, erre szolgál a tervezés. A terv kivitelezésével létre jöhetnek a projekt eredmények, 

amelyek a projekt jövőbeni működését, használatát szolgálják. Az előbbi cselekvések időben és 

térben lejátszódó folyamatot jelentenek, amely folyamatot különböző fázisokra tagolhatjuk. A 

folyamatba döntési pontokat célszerű beépíteni, a döntések során újra és újra felmerül az idő, a 

költség és a minőség alakításának követelménye. A projekt előkészítéséhez, megvalósításához  

1.1 ábra: Projektmenedzsment a kiindulástól a befejezésig 

Forrás: Van de Putte, alapján (2002) 

információk, és célszerűen felépített szervezet szükséges A fentieket összegezve beszélhetünk 

projektmenedzsmentről, ezt az 1.1 ábra is illusztrálja. 

„Optimális építmények világos célmeghatározások, kreatív tervezés és professzionális 

lebonyolítás által jönnek létre! Minden projektet sikerre lehet vinni egyrészt a szükséges  

szakértelemmel, másrészt időben elkezdett és professzionálisan végrehajtott 

projektmenedzsmenttel!” (Sommer H. 1994) Az elérendő cél mindig ugyanaz: „Építési 
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projektek optimális lebonyolítása a megbízó által kitűzött célokkal, mint a funkcionalitás, a 

kivitelezés és a kialakítás minősége, valamint a gazdaságosság, a költség- és határidő 

előirányzatok betartása.” (Sommer H. 1994) A célok megvalósításában segítenek a 

projektmenedzsmentben használatos módszerek, eljárások következetes alkalmazása, ezek 

szemléletének megértése és átvétele.  

1.3 Irányelvek és célok az építési projektmenedzsmentben 

A projekt előkészítés (definiálás) fázisában minden projektmenedzsment tevékenységnek a 

projektcélok meghatározására kell irányulnia. A tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés 

szakaszában pedig az összes tevékenységnek a projektcélok elérésére kell irányulnia. Ezt az 

üzenetet is közvetíti az alábbi, projektmenedzsment irányelveket tartalmazó ábra. 

1.2 ábra: A projektmenedzsment irányelvei  

 (Forrás: Greiner O. alapján (2002) 

Az ábrát továbbgondolva megfogalmazhatók a projektmenedzsment feladatok, amelyek három 

kategóriába sorolhatók: 

• Fő feladatok: célmeghatározás, tervezés, szervezés, vezetés, koordináció, kontroll 



 20 

• Támogató feladatok: adminisztráció, információ, kommunikáció, dokumentálás 

• Kiegészítő feladatok  

A célok megfogalmazása és rögzítése nélkül csak ösztönösen, a sötétben tapogatózva tudnánk 

elvégezni a feladatokat. Ügyelni kell arra, hogy a célok több szempontból vizsgálandók, így 

például vannak mennyiségi és minőségi célok és vannak cél-prioritások, utóbbiakat azért kell 

figyelembe venni, hogy a célkonfliktusokat elkerüljük! Az alábbi ábra jól mutatja az alapvető 

projektcélokat, a velük kapcsolatos kérdéseket. 

 

1.3 ábra: Célok a projektmenedzsmentben 

Forrás: Greiner O. alapján (2002) 

Hogy mennyire fontos a célok ismerete és figyelembe vétele – és itt nemcsak az elsődleges 

projektcélokról van szó – azt mutatja az általam szerkesztett következő ábra, amely azért is 

figyelemre méltó, mert a teljes projektlebonyolítást érzékelteti és igyekszik a különféle célokhoz 

kapcsolódó időbeli fázisokat, fontosabb feladatokat, dokumentációkat is feltüntetni. 

Ahogy az ábra is mutatja, a célokkal kapcsolatosan minden projektfázisban vannak feladatok, 

tehát a projektvezetés és irányítás nemcsak a kivitelezési fázisra korlátozódik. A célok 
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esetében általánosan kijelenthető, hogy az építtető és a projektvezetés által meghatározott 

célok érvényesülésének folyamatos ellenőrzése, az elvárt eredmények teljesülése szükséges. 

 

 

1.4 ábra: A projekt lebonyolítás rendszere (célok, fázisok, feladatok, dokumentációk) 
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1.4 Az építési projektekre ható tényezők. Az építőipari 

termelésszervezés alapvető sajátosságai. 

1.4.1 Az építőipari sajátosságok általában 

Az építési projektek előkészítésére, megvalósítására számos tényező hat, ezek közül 

kiemelkedő jelentősége van az építőipari termelés sajátosságainak. A legjellemzőbb 

sajátosság a termelés eredményének, az építményeknek a helyhez kötöttsége. Ez többféle 

módon befolyásolja az egész építőipar fejlődését, beleértve ebbe a technikai, technológiai 

fejlődést, sőt még az építőművészeti irányzatok fejlődését is. Az építés szervezésére az hat 

leginkább, hogy a termelés térbeli helye és a végtermék használatának helye ugyanaz. 

Az ipari forradalom kapcsán egyre erőteljesebbé vált a gépesítés fejlődése a különböző 

iparágakban, amelynek egyik jellemző vonása, hogy a korábban erősen tagolt műveletek, 

folyamatok egyre növekvő számát kapcsolta össze egy-egy korszerű gép. A technikai 

fejlődésnek ez a szintje akkor még nem juthatott érvényre az építőiparban. Az építmények 

helyhez kötöttsége ugyanis nem tette lehetővé, hogy a termék előállításának folyamata az erre 

specializált, állandó jellegű termelőszervezet keretei között valósuljon meg. Attól függően, 

hogy a megrendelők építési igényei mikor és hol jelentkeztek, kellett a feladat elvégzésének 

időtartamára ideiglenesen megalakulnia, illetve újra szerveződnie az építmény kivitelezését 

végző vállalati szervezeti egységnek. (Kocsis F. – Nagy B. 1970) 

A helyhez kötöttség további következményekkel is járt, így azzal, hogy évszázadokon 

keresztül megmaradt az építőipari termelés egyedi jellege. Az előzőekből következik ugyanis, 

hogy az építőipari termelő-folyamat létrejöttének alapja – és egyben számos paraméterének 

meghatározója – az egyedi építési igény. Ez nemcsak az építménnyel szembeni funkcionális 

és esztétikai követelmények egyedi eldöntését jelenti, hanem azt is, hogy a termelés térbeli 

helye és időpontja, illetve időtartama is esetenként, egyedileg a megrendelői (építtetői) 

kívánságoknak megfelelően alakul ki. 

Ma is általános jelenség, hogy a megrendelő (anyagi lehetőségétől függően) döntő befolyással 

van a termelés ütemére, sebességére. Ez lényegében azt jelenti, hogy az építőipari termelés 

feltételei csak részben függnek az építőipari szervezettől vagy a termelés műszaki és 
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technológiai jellemzőitől. Az építőipari termelés feltételeit tehát a megrendelők döntően 

befolyásolhatják. (Vesd össze: 3.2 fejezet és 2. tézis) 

Az építési termék helyhez kötöttsége – a megrendelő különleges igényeitől függetlenül is – 

alapvető befolyással van az építmény anyagaira, szerkezeti, technológiai megoldásaira. A 

környezet, az anyaglelőhelyek távolsága, földrajzi és gazdasági környezet egyéb sajátosságai 

a megrendelőkre is hatással vannak elvárásaik megfogalmazásában. 

Az építőipari termelés sajátosságai között kell megemlíteni termékeinek nagy térbeli 

kiterjedését, a szükséges építőanyagok nagy mennyiségét, illetve tömegét. Ebből következik, 

hogy az építésben a szállításnak különleges szerepe van. A termékek helyhez kötöttsége, 

illetve az építmény létrehozásához szükséges anyagok nagy mennyisége miatt minden esetben 

mérlegelni célszerű a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzésének optimális lehetőségeit. 

Más iparági termékek előállításának folyamatában egy-egy megmunkálási fázis erőforrás 

igénye általában egyértelműen meghatározható és állandósítható. Az üzemi szervezet, illetve 

ennek kisebb egységei a műhelyek, műhelyrészek, munkapadok kapacitása egészében véve 

meghatározható, illetve állandósítható. Ezzel szemben az építési folyamatban a munkafront 

nagysága az építmény térbeli kiterjedésétől függően változik, ezért ennek megfelelően 

változik a racionálisan telepíthető erőforrások mennyisége is. Az egymást követő technológiai 

folyamatok intenzitásuk függvényében teremtik meg a munkafrontokat a későbbi folyamatok 

végzéséhez. 

Az építési bedolgozási folyamatok térbeli helye szinte pillanatról pillanatra változik. Ez a 

sajátosság nagy jelentőséggel bír, mivel az építőipari gépekkel követni kell ezt a 

helyváltoztatást! Ilyen gépet – a gépesítés fejlődésének kezdetén – nagyon nehéz volt 

konstruálni, de még ma sem sikerült ezt a problémát megnyugtatóan megoldani. Valamivel 

egyszerűbb a helyzet, amikor a folyamatok térbeli mozgásiránya horizontális. Nehéz 

feladatokat jelent a gépesítés akkor, ha a folyamat a térben vertikálisan, vagy a vertikális és 

horizontális irány kombinációjának megfelelően halad. 

Az építőiparban valójában nem alakulhat ki a más iparágakra jellemző állandó jellegű üzemi 

termelő szervezet, hiszen itt a termelő szervezetnek vándorolnia kell építési helyről építési 

helyre, ez az üzem folyamatos újraszerveződését jelenti. 
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A projekt állandóan változó térbeli helye sajátos feladatot jelent az építési helyszín 

berendezésében, ami nem igazán hasonlítható például a gépipari térbeli organizációhoz. Az 

építési helyet bekerítik, ott ideiglenes raktárakat, műhelyeket, termelő-berendezéseket, 

irodákat stb. állítanak fel. Ehhez az átmeneti jelleghez alkalmazkodni kell mind az 

építtetőknek, mind az építési vállalkozóknak. 

Az építmények helyhez kötöttségével függ össze lényegében az, hogy a termelő folyamatok 

nagy része szabad ég alatt, a klimatikus viszonyoknak kitéve megy végbe. Az időjárás 

befolyásoló hatását a mai technikai lehetőségekkel csökkenteni tudják, de kiküszöbölni azt 

nem képesek. 

Az építőipari termelés technikai színvonalának fejlődésével a termelési folyamatok egyre 

nagyobb hányada került át telepített üzemekbe, különösen az anyagelőkészítési folyamatokat 

illetően. Itt nemcsak a gépesítés technikai feltételei lettek kedvezőbbek, hanem a gazdasági 

feltételei is. A centralizáció folyamán kialakuló tömegszerűség gazdaságossá tette a nagyobb 

teljesítményű drága gépek alkalmazását is. Később az üzemi centralizáció nemcsak az 

anyagelőkészítő folyamatokra, hanem egyre növekvő mértékben a bedolgozási folyamatokra 

is kiterjedt. Először a bedolgozási folyamat anyagelőkészítési folyamattá vált, ezt követően, 

pedig bevonult a telepített nagyüzembe. Ezt a két fázisban megvalósuló fejlődési tendenciát 

legkifejezőbben mutatja, hogy az épületek teherhordó szerkezeteit az első fejlődési fázisban a 

helyszínen gyártják elő, majd a későbbiek során e folyamatok állandó jellegű üzemekbe 

(előregyártó üzemek) kerülnek. Ezzel a fejlődéssel egyidejűleg az említett sajátosságokból 

származó, más iparágakhoz képest kedvezőtlen hatások csökkennek.  

Az is megfigyelhető, hogy az építés helyéről eltűnnek az ideiglenes anyagelőkészítő és 

anyagtároló helyek, raktárak stb. és kisebb a jelentősége az ezzel kapcsolatos térbeli 

organizációnak. Ugyanakkor a magas előregyártási-szerelési jellegű építési feladatoknál 

előtérbe kerülnek a térbeli organizáció speciális vonásai, mint például a szállítási útvonal, 

forgalomtechnikai tervezés, emelési feladatok megoldása. 

Fokozott mértékben kerülnek előtérbe a centralizált anyagelőkészítési és a decentralizált 

bedolgozási folyamatok időbeli összehangolásával kapcsolatos szervezési feladatok. A termék 

(építmény) végleges előállítása ugyanis a termelés bármilyen fejlettségi színvonalán mindig 

az építmény felhasználásának helyén történik. (Kocsis F. 1970) 
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Az építmények létrehozásának folyamatában egyre nagyobb azoknak a szervezeteknek a 

szerepe, amelyek termékeikkel ellátják az építőipart. A hagyományos szilikát bázisú 

építőanyagokkal szemben előtérbe kerülnek a vegyipar, a színes fém és acélipar termékei.  

1.4.2 Az építőipari szervezést befolyásoló sajátosságok 

Az építőipari termelés és kivitelezés szervezési módszereinek kialakulására, illetve 

fejlődésére ható tényezőknek három nagyobb csoportja különböztethető meg: (Császár I. 

1990) 

• az építőipari tevékenység sajátosságai, 

• a termelés műszaki-technikai bázisa, 

• a vállalaton, termelőszervezeten belüli technológiai és szervezeti specializáció. 

Az első tényező csoportról az előzőekben már volt szó, ezért rátérek a termelés műszaki-

technikai bázisának tárgyalására. A termelésszervezési módszerek változásának egyik 

legfontosabb meghatározója az építés iparosításának, a technológiai fejlődésnek a mértéke és 

jellemzői. Az iparszerű termelés irányába hatnak a technológiai fejlődés következő tényezői: 

- a gépesítés korábbinál magasabb foka: komplex gépláncok kialakulása, gépesített 

munkafolyamatok arányának növekedése, 

- a szerkezetépítési és egyéb technológiák fejlődése: különböző komplex építési módok 

elterjedése, termelékeny zsaluzati rendszerek bevezetése, előregyártott 

vasbetonszerkezetek, acélszerkezetek széles körű felhasználása, 

- az alkalmazásra kerülő anyagok és szerkezetek összetételének változása: előregyártott 

elemek, fémek, műanyagok elterjedése, 

- a belső és külső ipari háttér bővülése: nő a vállalatok telepített üzemeiben dolgozók 

száma a központi és komplex telepek kiépítésével, az építőanyag-iparban bővül a 

termékválaszték, a gyártási fok. 

A fentiekhez kapcsolódik, hogy a termelés terjedelmének növekedése már önmagában 

megköveteli bizonyos szervezési módszerek alkalmazását. 

A szervezeti módszerek változásának a műszaki-technikai alapokkal összefüggő tényezője az 

építőipari vállalatokon belüli technológiai és szervezeti specializáció mértéke, illetve 

fejlődése. (3. tényező csoport) 
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Az átlagos, hagyományos építőipari vállalat jellemzője, hogy az alacsony színvonalú műszaki 

bázis és az egyedi jellegű építés miatt: 

- a termelőfolyamatok specializációja alacsony fokú, szakmánkénti munkamegosztás a 

jellemzője, 

- alacsony a termelőszervezetek specializációja, a termelőegységek mindenféle építési 

munkát végeznek, 

- a termelőszervezetek stabilitása hiányzik, mert az építési feladatnak megfelelően 

állandóan átszervezik, 

- a szervezetek közötti kooperáció alacsony szinten van, 

- a szervezet és így a szervezés is az egyes építményekre fókuszál, a szervezés alapvető 

célja az adott építkezés előrehaladásának biztosítása. 

A felsorolt objektív tényezőkön kívül szubjektív tényezők is befolyással vannak a szervezési 

módszerek fejlődésére, összességükben az emberi magatartással kapcsolatosak, ezek a 

teljesség igénye nélkül: a technikai kultúra, szakmai felkészültség, technológiai fegyelem és 

általában az előírások betartása, balesetvédelmi és munkásellátási körülmények rendezettsége, 

a szervezetek vezetési és irányítási módszerei. 

Szerencsére az előzőekben felvázolt kép egyre kevésbé jellemzi az építőipari vállalatokat, 

hiszen az építés iparosításának folyamata kiemeli a vállalatokat ebből a helyzetből, mind a 

műszaki, mind a szervezési színvonal vonatkozásában. A technológiai fejlődést jellemzi: 

- a gépesítésnek a korábbinál magasabb foka, 

- az építési anyagok, szerkezetek összetételének megváltozása, 

- a szerkezetépítési és egyéb technológiák, valamint az előregyártás fejlődése, 

- a külső és belső ipari háttér bővülése; vállalati telepek fejlesztése. 

A technológiai változások, a tömegszerűség létrejöttének következtében a különböző szintű 

termelő szervezetek specializálódási, technológiai folyamatok szerinti szakosodási folyamata 

indult meg. Ennek tükrében a szervezési cél már úgy jelentkezik, hogy menjen végbe 

specializálódás a munkafolyamatok technológiai folyamatokban való egyesítése révén, és a 

specializálódás termelő szervezetek szintjén, a tömegszerűség fokának függvényében. (Papp 

I.G. 1981)  

Az elmondottak értelmében a hagyományos termelési rendszer technológiailag szakosított 

termelési rendszerré alakul át, amelynek főbb szervezési jellemzői: 
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- magas szintű gépesítés, telepített üzemek kialakulása, 

- építmény-szerkezet fejlődése (előregyártás, helyszíni munkaigény csökkenése), 

- a kivitelezés technológiailag specializált szakaszokra történő bontása és ennek alapján 

szakosított termelőszervezetek kialakítása, 

- az időbeli organizáció jelentősége növekszik, a térbelié csökken, 

- a termelés koncentráltsága, tömegszerűségi foka, folyamatossága és intenzitása nő, 

- a termelésirányítási elemek (előkészítés, ütemezés, kontroll) fokozottabb 

szabályozása, alkalmazása szükséges 

Az 1.4 fejezetben eddig leírtak alapján fogalmazom meg a dolgozat első hipotézisét: 

 

H1. Az építési projektek idő-, erőforrás tervezésére és kivitelezési folyamatainak 

szervezésére - az építéskivitelezés műszaki-technikai bázisának fejlettségén, az építési 

vállalkozások technológiai és szervezeti specializációján kívül - erőteljes hatást 

gyakorolnak az építőipari termelés sajátosságai is.  

 

Ezek a sajátosságok (az építmények helyhez kötöttsége, az építési helyszín és az épület 

használati helye megegyezik, az építési anyagok nagy mennyisége és tömege) befolyásolják a 

szerkezeti, technológiai megoldásokat, anyagok alkalmazását, a szállítások gondos 

szervezését igénylik, valamint indokolják a centralizált anyag-előkészítési, gyártási és a 

decentralizált bedolgozási folyamatok összehangolását 

 

1.4.3 Az építéskivitelezés térbeli szervezése 

Az építési projektek kivitelezésének térbeli szervezése (vagy ahogy az építőiparban mondják: 

térbeli organizáció) sajátos jelleggel bír, és nem hasonlítható más iparágak térbeli 

berendezkedésének gyakorlatához. A térbeli organizáció fontos helyet foglal el az építési 

folyamatok szervezésében, ez igaz az építésiparosodás jelenlegi fejlettségi szintjén is, amikor 

a térbeli organizáció szerepe csökken. Az építési hely változatossága, az építmények helyhez 

kötöttsége és különbözősége az építési üzem munkahelyenkénti újraszervezését teszi 

szükségessé. Különösen igaz ez az egyedi (tárgyi) rendszerű építésszervezésnél, amely az 

építményre (projektre) orientált szervezésből következően alakítja ki a munkahelyenkénti 

térbeli elrendezést. A térbeli organizációs elemek egymás közötti, valamint az időbeli 

tervezéshez fűződő kapcsolatát figyelembe kell venni az építés szervezésénél. 
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A térbeli organizáció elemei: 

• emberi erőforrás létszám, amelynek vonatkozásában biztosítani kell a munkaterületet, 

a biztonságos munkavégzés térbeli körülményeit, 

• telepített gépek, berendezések, pl. daruk, 

• mobil gépek, berendezések, 

• központi, regionális telepek, létezésük, az építés helyétől való távolságuk alapvetően 

befolyásolja, hogy szükséges-e építéshelyi segédüzemeket létesíteni, 

• helyszíni segédüzemek, terület igényük, üzemeltetésük térbeli problémákat is jelent, 

• raktárak, anyagtárolók, depóniák, 

• ideiglenes közművek, a tervezett végleges létesítmények térbeli elhelyezkedése és az 

ideiglenes létesítmények közműszolgáltatásokkal való ellátásának igénye gazdasági 

szempontból is jelentős kihatású elrendezési, kialakítási megfontolásokat tesz 

szükségessé, 

• felvonulási utak, a szállítási, belső anyagmozgatási tevékenységek biztonságos és 

folyamatos végzésének térbeli feltétele, 

• felvonulási épületek; szociális és irodaépületek, melyek kialakítása függ a 

munkáslétszámtól. 

A projekt megvalósításának időszakában a fentebb felsorolt szükséges elemek mennyiségi és 

minőségi meghatározása és az egymással, valamint az ütemezett kivitelezéssel összhangban 

történő kialakításuk képezi a térbeli organizációs tervezés tárgyát. (Szente B. 1981)  

Mint már említettem, az idő- és térbeli tervezés összefügg, ezért a következőket kell 

figyelembe venni: 

• A kivitelezési tevékenységeknek az időbeli tervezés során ütemezett megvalósítási 

sorrendje meghatározza a térbeli organizáció feltételeit. 

• Az eltérő időben megvalósításra kerülő végleges és ideiglenes létesítmények helyének 

és funkciójának tervezése során biztosítani kell azok összhangját. 
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• A tervezett időtartam közvetlenül vagy közvetve kihat például a gépesítettség fokára 

és mértékére, a szállítóeszközök mennyiségére, belső – külső szállítási útvonalak 

kialakítására stb. 

Az időbeli ütemezés és a munkaterület berendezése közötti összefüggés legközvetlenebb 

módon abban nyilvánul meg, hogy a térbeli organizációs elemeket az időben változó erőforrás 

igények alapján kell méretezni és elhelyezni. 

Az építésben már a beruházásszervezési gyakorlat létrejöttével kialakult egy sajátos jellegű 

térbeli organizációs tervezés. Természetesen a jelenlegi projektek lebonyolítása során is – az 

előkészítés és a megvalósítás szakaszában – szükséges eltérő rendeltetésű térbeli elrendezési 

terveket készíteni. Ez a tervezési szükséglet eltérő mennyiségű, részletességű lehet, 

befolyásolja a projekt közvetlen környezete (pl. speciális városi szűkös körülmények között), 

komplexitása, nagyságrendje, gépesítési szükséglete, stb. 

Jelen dolgozatnak nem célja ezen tervek részletes ismertetése, ezért csak a felsorolásuk 

következik: 

• a projekt előkészítése során készül az organizációs térképvázlat és az organizációs 

elrendezési vázlatterv, 

• a kivitelezési tervezés kapcsán a generálorganizációs elrendezési tervet és a részletes 

elrendezési tervet dolgozzák ki (generálorganizáció: az építési létesítmény teljességére 

kiterjedő szervezés), 

• a kivitelezés időszakában készítik az organizációs állapotterveket, valamint a 

technológiai folyamatok elrendezési terveit.  

Amennyiben elhanyagolják a térbeli organizációs tervezést, annak rendszerint következményei 

vannak, ilyen például az építéshelyi anarchia, az egymást zavaró építési folyamatok (pl. 

közműépítés és szerkezetépítés egy időben), túl sok technológiai szünet, energia és egyéb 

közmű zavarok, stb. 

1.4.4 Az építési folyamatok jellege 

Az előző fejezetrészben az építőipari termelés, szervezés egészének sajátosságait, jellemzőit 

ismertettem, a következőkben viszont az egyes építési folyamatokat jellegük szerint mutatom 

be. Az építési folyamatok jellemzőinek, kapcsolatainak, összefüggéseinek ismerete több  
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szempontból is szükséges. Meghatározók lehetnek a projektstratégia (szerződésstratégia) 

kialakításában, befolyásolják a projektszervezet struktúráját, (lásd következő fejezetek) 

valamint a hatékony projektkoordináció működéséhez is részletesen kell ismerni azokat, de 

lehetne más szempontokat is említeni. 

Homogén folyamatok 

A tervezési és építési folyamatokat akkor nevezzük homogénnek, ha az elérendő teljesítmény 

megszakítás nélküli, egyúttal egymásután végrehajtandó, különböző technológiai-logikai 

tevékenységek sorából jön létre.(Rösel W., 1994) 

Példa a tervezésből: Statikai terv készül a kivitelezési terv feladatainak egyedi 

meghatározásával, a biztonság igazolásával. A statikus elvégzi a számításokat, rajzolja a 

megfelelő terveket, így a zsaluzási, vasalási terveket, a munkája a tervek leszállításával és 

elfogadásával ér véget. 

Kivitelezési példa: Szerkezet-kész lakóház előállítása. Az építő elvégez minden, ezzel 

kapcsolatos munkát, a földmunkától kezdve az alapozáson át a befejezési munkákig. Munkája 

annak átvételekor ér véget. A homogén folyamatok előnye mindenekelőtt, hogy kevés zavaró 

tényező és kevés koordinációs probléma lép fel. 

Heterogén folyamatok 

A tervezési és építési folyamatok akkor heterogének, ha a célul kitűzött teljesítmények több 

különböző munkafolyamatból tevődnek össze és több, a teljesítésre szerződött megosztott 

felelőssége alatt, megszakítható technológiai-logikai folyamatok sorozatán keresztül mennek 

végbe. Adott esetben felmerülhet a tervezésben és kivitelezésben résztvevők összességének, 

vagy egy részének egyetemes felelőssége is. (Rösel W., 1994) 

Példa a tervezésre: Ipari üzem energiaállomásának tervezése. Az egyes tervezési 

lépcsőfokokat – vázlatos, engedélyezési, kivitelezési – csak akkor lehet lezárni, miután az 

építészek mellett a tervezésben részt vevő mérnökök (statikus, villamos, épületgépész, stb.) 

elvégzik a feladataikat és megteszik a szükséges egyeztetéseket. A folyamatok akkor 

tekinthetők teljesítetteknek, ha az eredmény, mint integrált terv, rendelkezésre áll és azt a 

megbízó elfogadta. 
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Kivitelezési példa: egy fürdőszoba kézműves szintű kivitelezése. A szerkezeti munkák 

elkészülte után 11 különböző szakmunkás 16 különböző munkafolyamatot végez el egymás 

után a teljes befejezésig. Ha a fürdőszobát komplett beépíthető egységként szerelné egy 

speciális vállalkozás, akkor homogén folyamatról beszélhetnénk. A heterogén folyamatok 

hátránya a zavaró tényezők és a sokféle koordinációs probléma miatti érzékenységben rejlik. 

Ezek a nehézségek annál súlyosabbak, minél kevesebb a vezetéssel és technológiával 

megbízott, akikre az egyes munkafolyamatok szervezését rábízhatnák. A tervezési és 

kivitelezési folyamatok homogenizálásával a zavaró tényezők és a koordinációs nehézségek 

jelentős csökkentése érhető el. Az építésmenedzsment gyakorlatából több lehetőség adódik a 

tervezéshez és kivitelezéshez, így az építési módra, az anyagok alkalmazására, valamint arra 

vonatkozóan, hogyan csökkenthető a kivitelezésben résztvevő cégek és a különböző 

munkafolyamatok száma. Egy generálvállalkozó megbízása azonban még nem jelenti az adott 

építési folyamat homogenizálását. 

Komplex folyamatok 

Komplex folyamatokról akkor beszélnek, ha egy projekten belül homogén és heterogén 

tervezési és/vagy építési folyamatok fordulnak elő egymással párhuzamosan és egymással 

összefonódva. Előfordulhat, hogy ezek a folyamatok nemcsak, hogy nincsenek szinkronban, 

hanem egymástól eltérő irányultságúak is lehetnek. (Rösel W., 1994) 

Kivitelezési példa: iroda és szállodaépület, étteremmel és üzletekkel a földszinten. Egy 

vállalkozó létrehozza a teljes szerkezetkész épületet, alsó szinttől a tetőig. Őt követik a 

különböző szakipari munkákat végző vállalatok, akik az épület funkcióinak megfelelő 

heterogén folyamatokat szakaszonként és különböző technológiai feltételekkel valósítják meg. 

Az emeleteken folyó horizontális, heterogén építési folyamatokat keresztezik a vertikális, 

heterogén folyamatok. 

A nagyobb épületek folyamatai a sokrétű technikai megoldásokkal, valamint az ipari 

létesítmények folyamatai komplexnek minősíthetők. Itt gyakran lépnek fel olyan hibák és 

koordinációs nehézségek, melyek csak a projektmenedzsment módszereivel kezelhetők. 

Komplex folyamatok esetében a különböző iparosított, vagy hagyományos szakmunkák és 

technológiai - szerelési munkák kivitelezési sebessége eltérő. Komoly probléma a különböző 

építési sebességek összehangolása komplex folyamatokon belül úgy, hogy egyrészt a 
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produktivitás túlzott követelményét, másrészt az optimális építési előrehaladás hátráltatását is 

ellensúlyozzák. 

Flexibilis / nehézkes (tehetetlen) folyamatok 

A tervezési és kivitelezési folyamatok disszonanciáinak elemzése kapcsán feltűnik, hogy 

némely folyamat nagyon nehezen befolyásolható, ha fellépnek zavaró tényezők vagy 

változások, míg más folyamatok mindezekre rugalmasan reagálnak. (Rösel W., 1994) 

Általánosítva mondható, hogy egy folyamat akkor flexibilis, ha: 

• adott tevékenység vagy építkezés kivitelezése különösebb előkészület nélkül 

kezdődhet, változhat menet közben és a tervtől eltérően fejeződhet be, 

• a teljesítménye egyszerű kapacitás növeléssel vagy a szokásos munkaidő igazításával 

változhat, tehát növelhető, illetve csökkenthető adott esetben, 

• a pótlólagosan szükséges anyagok beszerzése nem okoz nehézséget, 

• a folyamat változása esetén csak kisebb költségek keletkeznek, 

• a technológiai függőségben álló folyamatok nagyrészt nem befolyásolják egymást 

hátrányosan, és nem csorbul az eredeti projektcél sem. 

Egy folyamat nehézkes, ha: 

• egy tevékenység vagy építési munka kivitelezése hosszabb előkészítést vesz igénybe 

és jelentősebb intézkedések nélkül nem módosítható vagy nem fejezhető be a tervtől 

eltérően, 

• a teljesítés az emberek, gépek, berendezések rendelkezésre álló kapacitásához kötött 

és csak hosszadalmas intézkedésekkel változtatható meg, 

• a folyamat változtatása jelentős többletráfordítást és pótlólagos költségeket igényel, 

• a technológiai függőségben álló folyamatok hátrányosak és negatív következménnyel 

vannak a projektcélra. 
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Fentiekből következik, hogy a flexibilis folyamatokhoz tartoznak a tervezési és azon 

kivitelezési folyamatok, melyek jelentősebb költséget igénylő termelési feltételek nélkül 

valósíthatók meg. Nehézkes folyamatok például a szerkezetépítés, a nagy teljesítményű 

gépekkel végrehajtott költségigényes, illetve a körülményes anyagbeszerzéssel terhelt 

folyamatok. A jól megtervezett projektfolyamatban is előfordulhatnak disszonanciák a 

flexibilis és nehézkes folyamatok nem megfelelő összehangolása miatt. 

A nehézkes folyamatok elsősorban tőke, termelő berendezések, anyagok jelentős 

igénybevételével teljesülhetnek, és ha ezzel mozgásba jönnek, és létrejön az öndinamikájuk, 

akkor viszonylag kevés irányítást igényelnek, feltételezve a jó előkészítettségüket. 

A flexibilis folyamatok mederben tartásukhoz nagyobb ellenőrzést és irányítást igényelnek, 

ezért a projektmenedzsment feladata azok olyan jellegű strukturálása, hogy a nehézkes 

folyamatok tulajdonságaihoz illeszkedjenek. Ez megvalósulhat például formalizált eljárási 

móddal, az időtervezés célirányos alakításával. 

Vezérfolyamatok 

Tervezésben és kivitelezésben is vannak olyan folyamatok (tevékenységek vagy tevékenység 

láncok), melyek jelentős hatással bírnak a teljes folyamatra, idő, költség, erőforrás és minőség 

tekintetében. Ezekre kell különös figyelemmel lenni, hogy teljesülhessenek a projekt céljai. 

Vezérfolyamatról akkor beszélnek, ha legalább az alábbi feltételek egyike fennáll adott 

tevékenységnél vagy tevékenységláncnál : (Nagy B. A. 1970) 

• A tevékenység vagy tevékenységek a kritikus úton helyezkednek el, és bármely okból 

bekövetkező időtartam növekedés veszélyezteti a projekt tervezett határidejét 

(vezérfolyamat olyan is lehet, melynek időtartamát sem pontosan meghatározni, sem 

befolyásolni nem lehet, ilyen pl. az építéshatósági eljárás) 

• A megvalósításukra fordítandó költségek az összköltségek jelentős hányadát teszik ki, 

ráadásul a szoros költségvetés miatt még kisebb mértékű többletköltség kiegyenlítése 

is nehézséget okoz 

• A kivitelezéshez szükséges eszközök száma és teljesítményük lényegesen nem 

növelhetők. Az alkalmazott technológia nem teszi lehetővé a tervezett eszközök 

alkalmazásának módosítását, ez történik például előregyártott vasbeton elemek 
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szerelésénél. Emelőszerkezet, szerelők csapata és a szállítási adottságok határozzák 

meg a folyamatot. 

• A kész munka minőségével szemben előre meghatározott követelmények behatárolják 

a folyamat mozgásterét, mind az alkalmazható eszközöket, mind az időtartamot 

tekintve. Ezen kívül bizonyos környezeti tényezők is hatnak, különösen az időjárási 

viszonyok lehetnek befolyással az építési munka időtartamára és minőségére. 

• A tevékenységek technológiai sorrendje és a konstrukciós vagy kézműves kivitelezés 

jellege nem módosítható. Így például a monolit beton technológiáról az acél 

konstrukcióra váltás akkor sem valósítható meg, ha figyelembe veszik az előnyöket a 

kivitelezésnél, illetve az esetleges többlet- idő és költség elfogadásra kerül, mert 

például az alapozási munkákat már a másik építési módnak megfelelően készítették 

elő. 

A vezérfolyamatokat gyakran veszélyeztetik különböző zavaró tényezők a tervezési és építési 

munkák során. A projektvezetésnek (építésvezetésnek) időben meg kell határozni a 

vezérfolyamatokat és minden ezekre vonatkozó befolyásoló tényezőt. Így lehetőség van arra, 

hogy az irányító munka a projektcélok eléréséhez szükséges kulcsfolyamatokra 

összpontosítson, hogy azok lehetőleg zavartalanul menjenek végbe. Könnyebb úgy reagálni 

egy folyamatra, ha előzőleg felismerik a mértékadó zavaró tényezőket és előkészítik a 

megoldási lehetőségeket. (Lásd 3.6 fejezet) 

1.5 A megvalósítási projektfolyamatok további jellemzői: 

interdependenciák és bizonytalanságok  

Az építési létesítmények megvalósítási folyamatának sajátosságai alapján belátható, hogy 

mind az interdependencia, mind a bizonytalanság lényegi velejárója a folyamatnak. Az 

interdependencia jelenti egyrészt a folyamatok elemei közötti kölcsönös összefüggéseket, 

másrészt a folyamatot realizáló tevékenységek és létesítmények terjedelmi összefüggéseit. 

(Görög M. 1993) 

A kivitelezési munka folyamatából eredően ismert az:  

Áttételes (tovagyűrűző) interdependencia  
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A munkafolyamat egy tetszőleges pontján több követő tevékenység (melyek között nem 

törvényszerű a kapcsolat) egy előző fázisban elkészült eredményt használ fel. Így például a 

műszaki megvalósíthatósági tanulmány vagy az épület statikai szerkezete, mint kiindulási alap 

befolyásolhatja a követő munkarészek megfelelését is. Ezért az előzetesen elkövetett hibák 

tovagyűrűznek. 

Szekvenciális interdependenciák 

Egy tevékenység nem kezdhető meg addig, amíg egy másik – részleteiben vagy egészében – 

be nem fejeződik. 

Viszonos (reciprok) interdependenciák 

Adott tevékenység befejezéséig átkerül egy másik résztvevőhöz, majd onnan visszakerül a 

kiindulási helyére és így tovább. Például egy létesítmény irodáinak alaprajza az építtető 

szakembere és a mérnökiroda tervezői jóvoltából alakul ki úgy, hogy a tervezett alaprajzokat 

átküldik a másik félnek, aki azt módosítva visszaküldi. Így történik ez egészen addig, míg a 

tervek mindkét félnek megfelelnek. (Kis Piroska Z. 1999) 

A viszonos interdependenciák speciális fajtája az eljárási interdependencia, ilyen például a 

különböző szakhatóságokkal történő egyeztetési-eljárási folyamat. 

A technológia folyamat interdependenciái 

Ezek lényege, hogy a fizikai megvalósítás nem lehet független a létesítmény funkciójától. 

Ezért nem célszerű, ha a technológiai működés szempontjából részegységeiben erősen 

összefüggő létesítményt nagyszámú, egymástól független közreműködő valósít meg. 

Méret (skála) interdependenciák 

Ezekről akkor beszélnek, ha egy bizonyos erőforrás-kapacitás alatt a feladat hatékonyan nem 

végezhető el. Célszerű a kivitelezés folyamatát gazdaságos méretű részekre, tevékenységekre 

bontani, ami megkönnyíti a megfelelő erőforrásszint tervezését. 
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Bizonytalanságok 

A bizonytalanság az építési projektfolyamatok belső tulajdonsága, a folyamatban az 

interdependencia ikertestvére. A projekt megvalósítását, annak koordinációját érintő 

bizonytalanságok két csoportra oszthatók  

a.) A létesítmény megvalósítási folyamaton kívüli bizonytalanságok. 

b.) A közös projektszervezeten belül keletkező bizonytalanságok. 

Ad a: A közvetetten érintettek – kormányzati hivatalok, hatóságok, megrendelői szervezetek, 

stb. – okozhatnak bizonytalanságokat, illetve adódhatnak ezek a felhasznált erőforrásokból, 

így munkaerő, gépek, anyagok kapcsán. A munkaerőből adódó bizonytalanságok leginkább 

azért fordulnak elő, mert a szakképzett munkaerőből majdnem mindig hiány van. Ebből 

adódóan a kalkuláltnál drágább lesz a munkaerő.  

Felszerelésekből, anyagokból eredő bizonytalanságok 

Építési projekteknél tengernyi eset fordul elő, amikor a késedelmekből, 

fegyelmezetlenségekből és szervezetlenségekből adódóan keletkeznek bizonytalanságok, 

például túl sok betonacél érkezett, későn érkeztek az ablakok, valami eltört vagy elveszett 

szállítás közben és még lehetne sorolni. Néha előfordulnak „vis major” helyzetek is, de nem 

ezek a jellemzőek. Annál erősebbek a bizonytalanságok, minél feszítettebb az ütemterv, ezért 

kezelésükre szükséges olyan erőforrás tartalékok képzése (idő-, költségtartalék, biztosítások 

kötése, stb.), amit csak indokolt esetben vesznek igénybe. 

Ad b.: A közös projektszervezeten belül keletkező bizonytalanságok: 

Ezek a bizonytalanságok elsősorban bizalomhiányból adódnak. Bizonytalan lehet az építtető a 

tervezőket, a mérnök irodát, a vállalkozókat illetően, de természetesen ez visszafelé is 

működhet. Ezen kívül még több más viszonylat is előfordulhat, a lényeges inkább az, hogy 

ezeket a bizonytalanságokat csökkentsék. Példák a csökkentésre: alvállalkozók referenciája, 

szelektív tenderezés, részletes szerződések a felek között; az optimális szerződésstratégia, 

vagy projektmenedzsment eszközök használata, így például: kockázat elemzések, megfelelő 

kommunikáció. 
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1.6 Épített környezetünk és a projektmenedzsment 

A világ több régiójának nagy gazdagsága és tudása ellenére jelenlegi fizikai környezetünk sok 

esetben csúnyább, mint a megelőző évszázadokban. A vidék, sőt a kevés romlatlan terület is 

folyamatosan pusztul a nem megfelelően ellenőrzött építési tevékenység és más tényezők 

következtében. A kivitelezési folyamatokat elemző tanulmányok szerint a kivitelezési 

folyamat közel sem áll a tökéletesség szintjén. Az épületet gyakran úgy kezelik, mint 

kizárólagosan gazdasági folyamat termékét, pedig ez elsődlegesen ökológiai, társadalmi és 

kulturális jelenség, mely az emberi szükségletekre és vágyakra kell, hogy választ adjon. 

Épített környezetünk túl fontos ahhoz, hogy pusztán ipari és gazdasági irányelvek tárgya 

legyen. Felül kell vizsgálni eddigi tudásunkat, tevékenységeinket, hogy bölcsebben alakítsuk 

ki épített környezetünket, nehogy épületeink világítása, fűtése, hűtése stb. tovább pusztítsa 

bolygónkat. A liberalizáció negatív követelményeit nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

amikor például csak a gazdasági verseny egyedüli aspektusából ítélik meg az elképzeléseket. 

A világ aggódó szakemberei sok tanulmányt készítettek / készítenek, amelyek nem csak a 

problémák feltárását, hanem konkrét elemzéseket és javaslatokat tartalmaznak. Ilyen többek 

között: Andreas Gottlieb Hempel: Az építészet jövője; Architects Council of Europe – 

International Union of Architects, (2002), illetve „Világváros vagy világfalu”, Építész 

Szeminárium Alkotó közössége, Független Ökológiai Központ Alapítvány, Bp. (2004). 

Ezek a tanulmányok sokféle szempont alapján elemzik az épített környezetünket, én azt 

elsősorban a projektmenedzsment szemszögéből vizsgálom. (Röviden, a teljesség igénye 

nélkül!) 

1.6.1 Építés, gazdaság, projektmenedzsment 

„A jelenlegi politikai gondolkodás irányvonalai, melyek a szabad verseny és a racionalizáció 

gazdasági szemléletű kiszolgálásában lelhetők fel, a fogyasztók és a közérdek ellenében 

fejlődnek”. (Hempel, A.G. 2002) Az épített környezet is a szabadpiac keretei között jön létre. 

A beruházó joga, hogy pénzéért a legjobbat kapja. A kivitelező ipar, beleértve az építési 

szolgáltatásokat is, a „kemény valóság” világában tevékenykedik a társadalom jogi és 

gazdasági keretein belül. Azonban egyre inkább azt láthatjuk, hogy a szakmai szabályokat 

mindinkább kiszorítja a közönséges gazdasági verseny, főleg akkor, ha az korrupcióval is 
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társul. Egyetértésre van szükség az intellektuális szolgáltatások védelme érdekében, mely 

számításba veszi mind a piaci kondíciók változását, mind a tervezés elvárt minőségét. 

Általánosan elfogadott, hogy a mai értelemben vett folyamatos gazdasági növekedés nem 

biztosítható. Nem feltétlen elfogadható, hogy az újabb technológia jobb, mint az, amit felvált. 

A társadalomnak, a szakembereknek meg kell tudni fogalmazni átfogó és fenntartható 

megoldásait az épített környezettel kapcsolatban, a részmegoldások hibákhoz vezethetnek. 

Tanulmányozni kell az összefüggéseket az épített és természetes környezet, a politikai és 

gazdasági irányelvek, a befektető, a tulajdonos, a felhasználó között, a kivitelezői piac, a 

gazdaság, az emberek társadalmi és kulturális törekvései, valamint az államok gazdasági, 

társadalmi céljai között, mind regionális, mind kontinentális szinten. 

A fenntartható épített környezet megvalósítása politikai döntéseket igényel, messze ható 

következményekkel, melyek érintik a törvényt, a szabályozókat, az irányelveket. De érintik az 

építtetőket, a tervezőket, a kivitelezőket, oktatókat, politikusokat és természetesen velük 

összefüggésben a projekteket, projektmenedzsmentet is! 

„A pazarló fogyasztói társadalommal az egyik oldalon, valamint a szinte mindent 

nélkülözővel a másikon, sürgető szükség van a jó és fenntartható építészetre”. ( Hempel A.G. 

2002) 

1.6.2 Mi szükséges a jó és fenntartható építési tevékenységhez ?  

Például az építtető érdekeinek figyelembe vételére! Az építtető érdeke az építési létesítmény 

megvalósítása a megfelelő minőségi szinten, a megállapodás szerinti időtartam alatt, a 

megállapodás szerinti költségvetés keretein belül, illetve még a minél kevesebb problémával 

terhelt tervezési és kivitelezési folyamat, ahol a végeredmény összhangban áll a 

követelményekkel, a célokkal. 

Az építési projekt költséges, kockázatos és hosszadalmas folyamata során az építtető érdekeit 

védeni, támogatni kell. Ezek az érdekek nem csupán a magánszektorban működő építtető 

(fejlesztő) érdekei, hanem a közösségi szektorban az állami fejlesztő érdekei is, így végső 

soron az adófizetőké is. Az optimális tervezési megoldás kidolgozásával, a tervezési folyamat 

korrekt lebonyolításával lehetővé válik a kivitelezők közötti igazságos és megfelelő 

versenyeztetés. Ez jelentheti a teljesítési garanciát, a fogyasztói érdekvédelmet, valamint az 

építési határidők, a költségek megfelelő ellenőrizhetőségét  
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1.6.3 Az építési vállalkozások léptéke 

A kivitelezési szektor nagy méretei lenyűgözik a politikusokat és a gazdaságot. A 

közbeszerzési irányelvek és nemzetközi segélyezési tervek a nagy szervezeteket, a 

bürokratikus modelleket favorizálják. A nagy lépték egyébként számos vonatkozásban előnyt 

jelent a gyártás, a kutatás, a fejlesztés és a szolgáltatások terén. Az előnyök mellett persze 

jelentkeznek a hátrányok, így a kivitelező vállalkozások méretének növekedése korlátozhatja 

a választás lehetőségét, ezáltal a változatosságot, figyelmen kívül hagyva a kifinomult helyi 

ismereteket. Számos példa van arra, hogy a kisvállalkozásban működő tervező vagy kivitelező 

cégek jobb minőségű teljesítményt nyújtanak a megrendelőknek, mint a nagyléptékű, 

ugyanolyan profilú vállalkozások. 

Viszont az is megállapítható, hogy sem a kis, sem a nagy tevékenységi lépték nem biztosítja a 

jó teljesítést csupán a méreténél fogva. A projektmenedzsmentben járatosak tudják, hogy 

sokkal inkább a szervezési kompetencia, a koordináció és az együttműködés az, ami döntő. 

1.6.4 Az építésiparosítás megítélése 

A kivitelezési ágazat iparosítása jobb jövedelmezőséget eredményezett, – éppen ezért aztán 

sokan csak ezt tartják fontosnak – azonban egyértelműek az általa okozott károk is. 

Kétségtelen, hogy az építőipar fejlődését segítette a mind termelékenyebb technológiák 

alkalmazása, az előregyártás, szerelhetőség kialakítása és más tényezők. Felgyorsult a 

kivitelezési eljárás, olyannyira, hogy a beruházók az előkészítésnél elvesztegetett időt a 

kivitelezésnél akarják behozni. Az előregyártás magas színvonalú alkotóelemeket 

eredményezett, egy mai nyílászáró esetében számos előnyt lehetne felsorolni. E tekintetben 

könnyű megérteni a további iparosítás iránti igényt. Sajnos jelentkeznek a hátrányok is:  

• csökkenti a munkaerő-potenciált azáltal, hogy a különböző iparos szakmák eltűntek a 

helyszínről, 

• uniformitást eredményez és elhanyagolja a kézműves ügyességet, 

• károsítja a helyi hagyományokat, melyek sehol máshol nem olyan fontosak, mint az 

épített környezet esetében, 

• a régi épületek karbantartása és javítása a hagyományos alkotóelemek és készségek 

rendelkezésre állása nélkül nehezen megoldhatók. 
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Elismerve az iparosított eljárások hasznát bizonyos körülmények között, javaslatokat lehet 

tenni olyan esetekre, amikor ezek a körülmények nem állnak fenn. A projekt előkészítése 

során fontos kihangsúlyozni (megvalósíthatósági tanulmány: környezeti hatástanulmány) az 

alábbiakat: 

csak ott kezdeményezzék az iparosítást, ahol az épített környezet javítását célozza, előnyökkel 

jár a társadalom, nem csupán a kivitelező, gyártó vagy az építtető számára, 

kerüljék el az iparosítást, ha az nem kívánatos a szabványosításhoz, az emberi léptéket 

vesztett környezethez, vagy a helyi kultúra leépüléséhez vezet, 

célszerű kezdeményezni olyan kivitelezési módszerek felkutatását, amelyek technikailag 

racionálisak, építészetileg megfelelnek a kulturális, társadalmi és individuális befogadásra, 

végül amelyek gazdaságilag is fenntarthatóak. 

1.6.5 A szakosodás hatása 

A tervezési folyamat elkülönülése a kivitelezési eljárástól azt eredményezheti, hogy a 

felhasználó és a társadalom érdekeit szem elől vesztik. Rendszerszemléletben gondolkozó 

szakemberre, ún. generalistára (projektvezetőre) van szükség a kívánatos áttekintés 

biztosítására. 

Korunkban jellemző a tervezési-, kivitelezési folyamat szakosodása, a növekvő szekcionális 

komplexitás, a jobb hatékonyságra és jövedelmezőségre való törekvés miatt. Az építési 

anyagok választéka sokszorosa a száz évvel ezelőttinek. Egy közepes méretű projekt akár öt 

tervező céget és húsz kivitelezési vállalkozót foglalkozhat. Az illetékes projektvezető feladata 

nem könnyű, a minőség-, az idő- és a költségek irányítása az építtető érdekében. 

Ugyanakkor a szakosodás veszélyezteti a végeredmény minősége iránti felelősséget. Minden 

egyes személy csak egy kis részért felel, a tervezési szakosodás fragmentális, így nem teljes 

értékű megoldást kínál. A városi környezet esetében a felelősség fragmentálódása 

egyértelműen nyomon követhető a közösségi területeken, ahol a közlekedési megoldások, a 

városi szobrok, a közvilágítás és a különböző közművek egymástól függetlenül, minden 

összhangot nélkülözve „terveződnek”. Ehhez még ott van a kivitelezők sokasága, akik 

egyenként is külön érdekeket képviselnek. A szakosodott projektvezető állandó veszélynek 
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van kitéve, hogy esetleg figyelmen kívül hagy valamely, a végeredmény szempontjából 

lényeges tényezőt, a részletek minőségét, vagy a nagyközönség és a felhasználó érdekeit. 

A fentiek miatt biztosítani kell, hogy a tervezési-kivitelezési folyamat minden szintje és 

léptéke olyan megfelelő vezető irányítása alatt történjen, aki képes egyesíteni a technikai, 

művészi, társadalmi és irányítói képességeket, kellő előretekintéssel rendelkezik a tervezés 

során hozott döntéseknek az épített környezetre gyakorolt hosszú távú hatásainak 

felismeréséhez. 

1.6.6 A piaci hozzáférhetőség 

A nemzetközi szabályozók jelenlegi tendenciái, melyek a létesítés és piaci hozzáférhetőség 

szabadságának növelését célozzák meg, éppúgy fellelhetők a kivitelezési ágazatban, mint 

másutt. Ugyanakkor vannak korlátozások is, ezt teszik a tervezés jobb minőségére, a 

biztonságos lebonyolításra és közösségi érdekre hivatkozva. 

A nemzetközi egyezmények keretében létrehozott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 

direktívák, melyek az átláthatóságot, az építtető érdekeinek védelmét szolgálnák, szándékukon 

kívül károsítják a szélesebb közösségi érdekeket. A kisvállalkozások piaci hozzáférhetőséggel 

kapcsolatos nehézségei egyre nőnek, még kisebb, közepes munkafeladat esetén is. Az 

átláthatóságra hivatkozva csökkentik az új piaci szereplők, kisvállalkozások esélyeit, hogy 

azok részt vehessenek számos közigazgatási projekten. Ez csökkenti az innovációt, a 

kulturális sokszínűséget és centralizálja a tervezési folyamatot. 

Az átláthatóság igényét fogalmazza meg gyakran a fővállalkozó a tervezés-kivitelezés 

stratégiájával. Az általa irányított tervezés maximális hatékonyságra törekszik a kivitelezés 

során, ez eredményezheti a mechanikusságot, a durvább részlettervezést, elhanyagolja a 

projekt teljes életciklusához kapcsolódó „legjobb” tervezés vonatkozásait és figyelmen kívül 

hagyja a felhasználó igényeit Ez a fajta megközelítés nem szolgálja sem az építtető, sem a 

felhasználó, sem a társadalom érdekeit. A társadalom érdeke sérül akkor is, ha az építtető 

gyors megtérülésű projektet szeretne realizálni és ekkor rövid életű épületet, alacsony 

esztétikai értékkel hoz létre. 

A fentiek alapján javasolható, hogy: 
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• a közbeszerzési és a magánbeszerzési eljárások irányelveit reformálják – értékkezelési 

technikák alkalmazásával, bevonva a teljes tervezőcsoportot, az ügyfelet és 

felhasználót – az előbbiek értelmében, 

• felül kell vizsgálni a közbeszerzési eljárások irányelveit, hogy az alkalmas legyen 

minden méretű vállalkozás kiválasztására, ha az egyébként megfelel a feltételeknek; 

fontos, hogy ne azonosítsák a vállalkozás méretével a teljesítmény minőségét. 

 

1.6.7 A verseny és a minőség 

Ha a verseny korlátozásait megszüntetik, gyakran az, az eredmény, hogy sem az árak, sem a 

szolgáltatások köre, sem pedig a szerződések nem szabályozottak. Gyakran előfordul 

vállalkozók, tervezők pályáztatásakor, hogy csak a legalacsonyabb ár a szempont. Ha a 

kiválasztásban a minőség nem játszik szerepet, akkor ez korlátozhatja a tervezésre szánható 

időt, ami pedig szegényes, hosszú távú megoldást eredményez. Az ilyen kiválasztási folyamat 

figyelmen kívül hagyja az olyan építtetők igényeit, akik járatlanok a projekt előkészítési, 

megvalósítási folyamataiban, ezért aztán nem megfelelően határozza meg igényeit a 

projekthez. De az ilyen kiválasztás több esetben nem megfelelő projektvezetést, konstrukciós 

hibákat, határidő túllépést is eredményezhet. 

A verseny igazán pozitív eredménye legyen a lehető legmagasabb minőség elérése, és nem 

csupán az egyéni érdekeket szolgáló legalacsonyabb költségszint. Ehhez szükséges a jól 

informált építtető, aki határozott elképzeléseit, elvárásait tudja a tervezőknél érvényesíteni és 

a jól irányított projektvezetést elősegíteni. 

A versenyeztetést csak a munka minősége, a szolgáltatások színvonala és az ár együttes 

szempontjai alapjain szabad támogatni, ezért ki kell zárni a csak áron alapuló versenyeztetést. 

Ez részben etikai korlátozások, másrészt értékelési mechanizmusok által valósítható meg, 

mely a minőséget és az árat egyaránt elbírálja.  

Biztosítani kell, hogy a kevésbé tapasztalt ügyfél a tervezés vagy kivitelezés során átfogó, 

magas színvonalú szolgáltatást kapjon, amely mentes a rejtett költségnövelő tényezőktől.  
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1.6.8 A fogyasztó (felhasználó) védelme 

Az építési szektor feladata, hogy a fogyasztók számára értékelhető garanciákat nyújtson. Ezek 

lehetnek biztosítás által támogatott garanciák, vagy egyszerűen a szerződésekben jól 

körülhatárolt, részletes feltételek. Emelni fogják a tervezési és építési színvonalat, csökkentik 

a hibák előfordulását és erősítik a fogyasztók bizalmát. 

Olyan tervezési és építési szerződéseket kell kialakítani, amelyek a fogyasztót védik, nem 

pedig a beruházót – utóbbit sajnos gyakran tapasztalhatjuk például a magyar lakásépítési és 

egyéb gyakorlatban. Ezek a szerződések megfelelő minőségű tervezést és építést biztosítanak, 

ellenőrzik a projektidőt és költségeket azzal, hogy mind a projektmenedzsment, mind a 

jogviták eldöntésére átlátható megállapodásokat fogalmaznak meg.  

1.6.9 Az átláthatóság és a projektirányítás képességének követelménye 

A koherens és fenntartható környezet létrehozásához az is szükséges, hogy valamennyi 

érintett fél érdekei átláthatók legyenek. A szakértők készségére, aktivitására szükség van adott 

szakterületen, azonban a szakértők általában nem képesek olyan dolgok átlátására, amely több 

mint az alkotóelemek összege. Ez a feladat irányító szakemberre (építész-, építő-

projektvezető) hárul, aki mint a teljes projektfolyamat specialistája a kreatív koordinátor 

szerepét tölti be és képes összhangba hozni a közreműködők különböző feladatait. Az 

irányítónak nemcsak a felhasználó, hanem a társadalom igényeivel is tisztában kell lennie, 

hogy ezeket az igényeket aztán beépítse a projekt előzetes terveibe, amely terveknek persze 

tartalmaznia kell a gazdasági, technikai és esztétikai elemeket is. 

Az UNESCO-UIA „Építészeti képzésre vonatkozó alapokmánya” (Charter for Architectural 

Education) hangsúlyozza, hogy a folyamatos szakmai fejlődés keretében ösztönözni kell az 

építési szakembereket a vezetési és kommunikációs készségek fejlesztésére, illetve 

hangsúlyozza a következőt: 

„ Biztosítani kell, hogy minden építész-, építőmérnök hallgató biztos, átfogó szakmai alapokat 

kapjon az építtető és a felhasználó számára lényeges kérdésekben, például a 

projektmenedzsment terén, beleértve az ár- és minőségellenőrzést, a kommunikációs 

készségek terén, a fenntartható tervezési stratégiák területén.” 
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A mai állapotokat tekintve megállapítható, hogy az irányításhoz szükséges potenciális 

szakemberek általában rendelkeznek tervezési és kivitelezési szakismeretekkel. Az irányító 

tevékenységhez azonban több kell, el kell sajátítaniuk menedzsment ismereteket, főleg a 

projektvezetési szemléletet, technikákat. Az oktatási intézmények jó úton járnak, számos ilyen 

jellegű oktatási programot dolgoztak ki, és mind külföldön, mind Magyarországon erőteljesen 

fejlődnek a projektmenedzsment szakmai szervezetek, fórumok, terjesztve a projektvezetés 

mesterségét.  

1.7 A fejezet fontosabb megállapításai 

Először is az 1.4 fejezetben olvasható hipotézis igazolása következik, utána, pedig a teljes 

fejezetből ragadok ki megállapításokat, amelyek ugyan nem feltétlenül tézis értékűek, de 

fontosnak tartottak. 

Az 1.4 fejezet összességében bizonyítja az első hipotézis állítását, ettől függetlenül lássunk 

erre vonatkozóan néhány konkrét, kiemelt szempontot!  

A leírtak alapján úgy tűnhet, hogy a hipotézis nem tartalmaz újdonságot és szinte 

természetes az, amit állít. Viszont az építési projektgyakorlatban az építőipari sajátosságok 

befolyásoló szerepe nem tudatosul a projekt közreműködőinél, főleg az építtetőnél. 

Közvetlenül vagy közvetetten tetten érhető ez a tervezésben, előkészítésben, költség 

kalkulációkban, anyagok kiválasztásában, stb. Legtöbbször, egyoldalúan csak például a 

technológia szerepét emelik ki. A szakirodalom is csak ritkán, érintőlegesen foglalkozik az 

építőipari sajátosságok hatásával. 

Az építési projektek előkészítésére, megvalósítására számos tényező hat, ezek közül 

kiemelkedő jelentősége van az építőipari termelés sajátosságainak. A legjellemzőbb 

sajátosság a termelés eredményének, az építményeknek a helyhez kötöttsége. Ez többféle 

módon befolyásolja az egész építőipar fejlődését, beleértve ebbe a technikai, technológiai 

fejlődést, sőt még az építőművészeti irányzatok fejlődését is. Az építés szervezésére az hat 

leginkább, hogy a termelés térbeli helye és a végtermék használatának helye ugyanaz. Az 

építési termék helyhez kötöttsége – a megrendelő különleges igényeitől függetlenül is – 

alapvető befolyással van az építmény anyagaira, szerkezeti, technológiai megoldásaira. A 

környezet, az anyaglelőhelyek távolsága, földrajzi és gazdasági környezet egyéb sajátosságai 

a megrendelőkre is hatással vannak elvárásaik megfogalmazásában. 
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Ma is általános jelenség, hogy a megrendelő (anyagi lehetőségétől függően) döntő befolyással 

van a termelés ütemére, sebességére. Ez lényegében azt jelenti, hogy az építőipari termelés 

feltételei csak részben függnek az építőipari szervezettől vagy a termelés műszaki és 

technológiai jellemzőitől. Az építőipari termelés feltételeit tehát ez a sajátosság döntően 

befolyásolhatja.  

Az építőipari termelés és kivitelezés szervezési módszereinek kialakulására, illetve 

fejlődésére ható tényezőknek három nagyobb csoportja különböztethető meg: (Császár I. 

1990) 

• az építőipari tevékenység sajátosságai, 

• a termelés műszaki-technikai bázisa, 

• a vállalaton, termelőszervezeten belüli technológiai és szervezeti specializáció. 

Az építőipari termelés technikai színvonalának fejlődésével a termelési folyamatok egyre 

nagyobb hányada került át telepített üzemekbe, különösen az anyagelőkészítési folyamatokat 

illetően. A szervezeti módszerek változásának a műszaki-technikai alapokkal összefüggő 

tényezője az építőipari vállalatokon belüli technológiai és szervezeti specializáció mértéke, 

illetve fejlődése. 

Az építőipari termelés sajátosságai – főként az, hogy az építmény előállítása az építmény 

üzemelésének helyén történik – azt az igényt támasztják a projekt kivitelezésének 

szervezésével szemben, hogy az egyidejűleg tegye lehetővé a centralizált üzemi folyamatok 

(pl. anyagelőkészítés) technikai bázisának maximális kihasználását, a differenciált szállítási 

igények kielégítését, valamint a decentralizált bedolgozási helyeken folyó építési munkák 

fennakadás nélküli elvégzését. Az építési projektek kivitelezésének térbeli szervezése (vagy 

ahogy az építőiparban mondják: térbeli organizáció) sajátos jelleggel bír, és nem hasonlítható 

más iparágak térbeli berendezkedésének gyakorlatához. A térbeli organizáció fontos helyet 

foglal el az építési folyamatok szervezésében, ez igaz az építésiparosodás jelenlegi fejlettségi 

szintjén is, amikor a térbeli organizáció szerepe csökken. Az építési hely változatossága, az 

építmények helyhez kötöttsége és különbözősége az építési üzem munkahelyenkénti 

újraszervezését teszi szükségessé. 
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A fentiek és az 1.4 fejezet alapján dolgozatom első tézise a következő: 

 

A továbbiakban következzék még néhány fontos megállapítás: 

A.) Amikor az épületbe üzemi technológiát is kell telepíteni, amely tervezésében, 

ütemezésében, kivitelezésében is más típusú feladatot jelent, akkor célszerű elhatárolni az 

építési és üzemi projektrészt egymástól, különben zavarok támadnak a lebonyolítás során. 

Az építési projektrész folyamatát szinkronizálni kell az üzemi rész tervezésével és 

kivitelezésével. .Az ütemezésben célszerű jelölni (mérföldkövek) az „átmeneti” pontokat, az 

építési és üzemi rész kapcsolódását, összefüggéseit. (18, 19 oldal) 

Ezt a megállapítást azért emeltem ki, mert az építési projektek megvalósításában sok 

problémát okozhat, ha nem figyelnek az építési és üzemi rész kapcsolódására, összefüggésére. 

Gyakran úgy gondolják, hogy az üzemi rész tervezését valamivel az építés befejezése előtt, 

kivitelezésének előkészítését közvetlenül az építés befejezése előtt érdemes elkezdeni. Ezzel 

szemben a hatékonyabb, egyértelműbb megoldás a 2. fejezet 2.2 ábráján látható.  

B.) A projekt előkészítés (definiálás) fázisában minden projektmenedzsment 

tevékenységnek a projektcélok meghatározására kell irányulnia. A tervezés, kivitelezés és 

üzembe helyezés szakaszában  pedig az összes tevékenységnek a projektcélok elérésére kell 

irányulnia. 

Hogy mennyire fontos a célok ismerete és figyelembe vétele – és itt nemcsak az elsődleges 

projektcélokról van szó – azt mutatja 1.4 ábra, amely azért is figyelemre méltó, mert a teljes 

projekt lebonyolítást érzékelteti és igyekszik a különféle célokhoz kapcsolódó időbeli 

fázisokat ,fontosabb feladatokat, dokumentációkat is feltüntetni. 

Ahogy az ábra is mutatja, a célokkal kapcsolatosan minden projektfázisban vannak feladatok, 

tehát a projektvezetés és irányítás nemcsak a kivitelezési fázisra korlátozódik. A célok 

T1: Az építési projektek idő-, erőforrás tervezésére és kivitelezési folyamatainak 

szervezésére – az építéskivitelezés műszaki technikai bázisának fejlettségén, az építési 

vállalkozások technológiai és szervezeti specializációján kívül – erőteljes hatást 

gyakorolnak az építőipari termelés sajátosságai is. 
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esetében általánosan kijelenthető, hogy az építtető és a projektvezetés által meghatározott 

célok érvényesülésének folyamatos ellenőrzése, az elvárt eredmények teljesülése szükséges. 

C.) Az épületet gyakran úgy kezelik, mint kizárólagosan gazdasági folyamat termékét, 

pedig ez elsődlegesen ökológiai, társadalmi és kulturális jelenség, mely az emberi 

szükségletekre és vágyakra kell, hogy választ adjon. Épített környezetünk túl fontos ahhoz, 

hogy pusztán ipari és gazdasági irányelvek tárgya legyen. 

Az építőipari verseny igazán pozitív eredménye legyen a lehető legmagasabb minőség 

elérése, és nem csupán az egyéni érdekeket szolgáló legalacsonyabb költségszint. Ehhez 

szükséges a jól informált építtető, aki határozott elképzeléseit, elvárásait tudja a tervezőknél 

érvényesíteni és a jól irányított projektvezetést elősegíteni. 

A koherens és fenntartható épített környezet létrehozásához az is szükséges, hogy 

valamennyi érintett fél érdekei átláthatók legyenek. A szakértők készségére aktivitására 

szükség van adott szakterületen, azonban a szakértők általában nem képesek olyan dolgok 

átlátására, amely több mint az alkotóelemek összege. Ez a feladat irányító szakemberre 

(építész-, építő-projektvezető) hárul, aki mint a teljes projektfolyamat specialistája a kreatív 

koordinátor szerepét tölti be és képes összhangba hozni a közreműködők különböző 

feladatait. Az irányítónak nemcsak a felhasználó, hanem a társadalom igényeivel is tisztában 

kell lennie, hogy ezeket az igényeket aztán beépítse a projekt előzetes terveibe, amely 

terveknek persze tartalmaznia kell a gazdasági, technikai és esztétikai elemeket is. 
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2. AZ ÉPÍTÉSI PROJEKTEK FOLYAMATA 

2.1 Bevezetés 

A projektmenedzsment mint módszertan illeszkedik a rendszerszervezés filozófiájához. A 

megoldandó problémához vezérfonalként szolgál a rendszerszemlélet és az egyetemes eljárási 

modell. A tulajdonképpeni probléma-megoldási folyamat tartalmazza a rendszer kialakítását 

és a projektmenedzsment komponenseit. A rendszer kialakítás jelenti az alkotó munkát, a 

projektmenedzsment kezeli a probléma megoldási folyamat szervezési és koordinálási 

kérdéseit. (Malik F. 1987) 

A rendszerszemlélet lehetővé teszi a komplex valóság strukturálását. Az egységes 

gondolkodás mellett fontos az összefüggések kimutatása és a problémák lehatárolhatóságának 

felismerése. Itt figyelembe kell venni, hogy az összetevők (rendszerelemek, mint kapcsolatok) 

és a lehatárolási problémák dinamikusan alakulnak, és ezért folyamatosan újként kell azokat 

megragadni, míg a kívánt rendszerállapot elérhető lesz. A kívánt rendszerállapot elérésére 

szolgálhat egy eljárási modell, mely a következő három komponensen alapul: 

• nagytól a részletekig, 

• strukturálás fázisokba ( a projekt fázisai ), 

• probléma-megoldási ciklus. 

A nagytól a részletekig eljárási elv kifejezi azt a törekvést, hogy először a fő célokat kell 

megállapítani, így eljutva a megoldásokig. A projekt a különböző fázisokban egyre 

konkrétabbá válik és a részleteiben is láthatóvá lesz. A részletek megmutatják, hogy a 

céltartalmat csak pontosítani vagy módosítani is kell.  

A fázisok strukturálásával a különböző teljesítményeket áttekinthető szakaszokra tagolják. 

A probléma-megoldó ciklus vezérvonal a problémák megoldásához az életciklusban, 

mindenek előtt a kialakítási fázisban. Tipikus lépései a célkeresés ( szituációelemzés, 

célmegfogalmazás ), megoldás keresés ( szintézis, elemzés ), kiválasztás ( értékelés, döntés ). 

A szintézis kreatív lépések eredménye, mely során a létrejött megoldási kezdeményezéseket 
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az analízis kapcsán kritikusan vizsgálják a célkitűzések, funkcióteljesítések és a teljesség 

tükrében. 

A megoldási variánsokat a legfontosabb kritériumok alapján értékelik, valamint kiválasztják a 

legjobb megoldást a további feldolgozásra, ezt a döntést az illetékes közreműködőnek kell 

meghozni. Figyelembe kell venni, hogy a cél mindenkori megváltoztatása a tervezett 

megoldás eredményét megkérdőjelezheti. 

 

2.2 Az építési projektfolyamat fázisai 

A teljes projekt folyamatot – mint ahogy az a rendszerszervezés kapcsán említésre került – 

fázisokra bonthatjuk. Az építési projekt egy durvább bontása a következő: 

• Kialakítás (tervezés) 

• Megvalósítás (kivitelezés) 

Természetesen, a fenti fázisokat részletezve további fázisokat fogalmazhatunk meg, amelyek 

szükségesek a részletek megjelenítéséhez. Ezeket a fázisokat láthatjuk a következő ábrán. 
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2.1 ábra: Építési projektek fázisorientált folyamata 

Forrás: Brandenberger J.- Ruosch E. alapján (1991) 

Vázlatosan összefoglalva a projekt folyamatát, látható, hogy az elemzési fázis magába 

foglalja az olyan előkészítő munkákat, mint problémaanalízist, az alapadatok beszerzését, a 

feladatok megfogalmazását és a tanulmányokat (megvalósíthatóság) a legelőnyösebb 

variánshoz. A megvalósítás előkészítése (a megvalósíthatóság, és feltételeinek biztosítása) 

fázisban alakítják ki a projektet, illetve jelenítik meg műszakilag és költségekben. Az építtető 

döntése és a szükséges hatósági engedélyezések után lehet a kivitelezést előkészíteni, utána 

kiviteli fázis tennivalóit megvalósítani. A gyakorlatban a fenti fázisok tagolása nem mindig 

tartható be és a fázisok átfedhetik egymást. Ez azért van, mert amikor a döntések esedékesek, 

felvilágosítást kell adni, hogy folytatják-e és hogyan folytatják a munkát a következő 

fázisban. Nem mindegy, hogy végrehajtották- e az adott fázis egy lépését (pl. telekvásárlás), 

mert jelentős befolyással van a következő folyamatokra. Tehát az egyes fázisok között 
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visszacsatolások lehetnek. Az eljárásnak, a döntési pontok választásának és a döntések 

módjának biztosítani kell, hogy a több fázison átnyúló visszalépéseket elkerüljék. 

A 2.2 ábrán részletesebben láthatjuk a projekt folyamatát, fázisait, kiegészítve azt az építési 

projektekben gyakran előforduló üzemi projektrész folyamataival, valamint az építtető 

tevékenységeivel. Az ábra mondanivalója a következő: 

• A teljes projektfolyamatban fontos az építtető szerepe, amely főleg az előkészítésre, 

gazdaságosságra és különböző döntésekre vonatkozik. 

• A projekt előkészítésének, tervezésének és kivitelezési előkészítésének főbb lépései 

együtt haladnak az üzemi és az építési projektrészben. Ennek előnye, hogy könnyebb 

az egyeztetés, összehangolás a hasonló jellegű fázisokban és egyszerűbb az esetleges 

módosítások megvalósítása. 

• Az építési és üzemi projektrész főbb kapcsolódási pontjai a projekt folyamatában: 

o a lehetséges építési megoldások tanulmányozása az elemzési fázisban és az 

üzemi folyamatok tervezése (durva tervezés) között. 

o az üzemi durva elrendezési terv és az előzetes építési tervek között, valamint 

mindkét rész költségbecslésének elkészítése, 

o egyeztetés, összehangolás az építési-, üzemi részletesebb tervezés 

időszakában, 

o gazdaságossági felülvizsgálat mindkét területen a projekt költségjavaslatának 

jóváhagyása előtt, 

o az üzemi és építési munkák kiadásának egyeztetése, 

o részletes üzemi elrendezési terv és építési kivitelezési terv egyeztetése, 

o az építéskivitelezési és üzemi szerelési munkák folyamatos összehangolása. 
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2.2 ábra: A teljes projekt építési és üzemi folyamatai 

Forrás: Brandenberger J.- Ruosch E. alapján (1991) 
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2.2.1 Első fázis: Kezdeményezés, a projekt definiálása 

A kezdeményezés jelenthet különböző szándékokat, ezek összehangolását, a projektötlet 

megfogalmazását, a projektben fantáziát látók egymásra találását. A kezdeményezés 

előzménye gyakran a különböző szervezetek stratégiai elképzelései, valamilyen kutatás, vagy 

az operatív működés kapcsán keletkező ötlet. 

A projekt kiindulhat: 

- fejlesztési ötlet hasznosításából, 

- társadalmi igényből, 

- befektetési szándékból, 

- meglévő vagyon hasznosításából, 

- vállalkozások versenyképessége növeléséből, stb. 

A projektben érdekeltek köre erőteljesen függ a kiindulási szándéktól. A nagyobb hasznot 

ígérő projektek körül többen „legyeskednek”, míg a ki nem próbált ötlet esetén az érdekeltek 

egymásra találása előtt szükséges az előkészítő munka. Az egymásra találásban a piacot 

ismerő, megfelelő szakemberekkel és megbízható, referenciákkal rendelkező cégek közvetítő 

szerepe jelentős lehet. (Gyulay J. 1998) 

Az igények meghatározása 

Ebben a lépésben a felismert igényeket a lehető legjobban értelmezik és analizálják, minőségi 

és mennyiségi vonatkozásban is. A projekttel szemben támasztott igények kívánalmak a 

projekt teljesítéseivel, illetőleg ezek minőségi színvonalával, megbízhatóságával, 

élettartamával, esztétikai és egyéb adottságaival szemben. Ezeket a kívánalmakat – 

amennyiben teljesülnek - másképpen fogalmazva a projekt igénykielégítő képességének is 

nevezhetjük. A projekt igénykielégítő képességének egyes elemei a funkciók. Az igény 

kielégítés jellege szerint használati és érvényesülési funkciókat különböztetnek meg. A 

használati funkcióban fogalmazzák meg a projekt működési, tartóssági, megbízhatósági stb. 

igénykielégítő képességét, az érvényesülési funkciók (történeti/városi szövet, műemléki 

környezet, ingatlanpiaci megítélés, idegenforgalom, stb.) esztétikai, hangulati, 

figyelemfelkeltő szerepet játszanak. (Rostás Z. 2002) Építési projektekre jellemző, hogy az 

igények meghatározásával párhuzamosan elkészítik az úgynevezett használati mátrixot. Ez a 

mátrix struktúrájú táblázat tartalmazza a használati funkciókat (mi az?), ehhez kapcsolódik a 
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használati „terület” (hol?) és a használók csoportja (ki?). A használati mátrix alapján – melyet 

az építtető, az üzemeltető által megbízott szakemberek dolgoznak ki – elkészülhet a tér 

(helyiség) – funkció program, amely a tervezők számára fontos dokumentum a tervezéshez és 

kivitelezéshez. (Rösel W. 1994) 

Később, a funkciókból kiindulva meghatározzák a funkcióhordozókat, melyek adott 

kombinációi képviselik „kézzel foghatóan” az igénykielégítő képességet. 

Tehát a funkció szoros összefüggésben van az igénnyel, sőt a megoldással (projekt 

eredményekkel) és a használattal is. Az igények meghatározásához segítséget ad az igények 

rendszerezése, valamint a főbb projekt érdekeltek igényeinek figyelembevétele: (Rostás Z. 

2002) 

Az igények rendszere: 

• fontos – kevésbé fontos, 

• sok embert érint – kevés embert érint, 

• rövid távú, azonnal kielégítendő – hosszú távú, trend jellegű, 

• elsődleges szükségletek – másodlagos, harmadlagos stb. 

Az építtető igényei: 

• eredményesség / hatékonyság, 

• használhatóság, elfogadottság, 

• költség, határidő, image. 

A felhasználók igényei:  

• használhatóság, kényelem, 

• olcsóság, 

• rendelkezésre állás. 

Az építész igényei: 

• pontos feladat meghatározás, 

• kevés (anyagi) felelősség, 

• megfogalmazott / megteremtett körülmények, 
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• hosszú határidő (nyugodt alkotás), magas költségvetés, 

• „szabad kéz” (mecénási gondolkodás). 

A kivitelező igényei: 

• pontos teljesítmény kiírás és költségvetés, 

• megfelelő határidő, 

• magas költségek és jó fizetési feltételek, 

• rugalmasság, többletmunkák, 

• megfelelő munkakörülmények. 

Szakértői, tervezői igények: 

• partnerkapcsolati légkör, kommunikációs lehetőség, 

• világos építtetői szándék, kielégítő alapadatok, 

• megfelelő tárgyalópartner / döntéshozó, 

• szabályozott folyamat megteremtése. 

Az igények meghatározásánál célszerű megbecsülni a fejlődést a projekt időtáv 

függvényében. Ez különösen fontos, ha a megoldási javaslat új vagy bővítéssel kapcsolatos 

építésekre vonatkozik, hiszen itt viszonylag hosszú távra terveznek. Amennyiben a jelen és a 

jövő között összefüggés található, trendszámításokat is alkalmazhatnak. 

Az igények teljesítéséhez szükséges eszközök felmérése, gazdaságossági szempontok 

Az éppen aktuális és jövőbeni szükségletek szembekerülhetnek a projektet kezdeményező 

szervezet belső lehetőségeivel. Ezért az első lépésben célszerű a kiindulási helyzetről egy 

„leltárt” készíteni. Az építési projektrészt illetően a felmérés vonatkozhat a meglévő létesítési 

helyre (telek), annak adottságaira és eredményezhet egy átfogó felület – tér kimutatást. Az 

állapotfelvétel kiegészül az aktuális gazdaságossági mutatókkal és a könyvelt értékek 

megjelenítésével. Az üzemi projektrészt illetően vizsgálható az illető szervezet struktúrája, a 

különböző funkcionális területek, a személyzet száma és egyéb rendelkezésre álló eszközök. 

A második lépésben a tervezési alapadatokat gyűjtik össze, hogy később meghatározhatók 

legyenek a teljesítmények. Ezek vonatkozhatnak az erőforrásokra, a munkafolyamatokra, 

szervezeti megoldásokra, a kialakítandó létesítmény tereire. (Brandenberger J.- Ruosch E. 

1991) 
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Harmadik lépésben az üzemi projektrészre vonatkozó koncepciót dolgozzák ki annyira, hogy 

a további eljárásra döntéseket hozhassanak. Nemcsak a mindenkori beruházási költségeket 

veszik figyelembe, hanem az esetenként jelentős üzemi és jövendő költségeket is. Ámbár ezek 

az adatok ebben a tervezési időszakban még nagyvonalúak és pontatlanok, mégis elvégzik a 

gazdaságossági számításokat, és felülvizsgálják a finanszírozási lehetőségeket, hogy vajon az 

adott szervezet számára a projekt reális megoldási lehetőség lehet-e. 

Ennek eredményeként előfordulhat, hogy lemondanak a probléma megoldásról, vagy a 

probléma megoldását nem projekt keretében, hanem szervezési és / vagy folyamattechnikai 

területen találják meg. 

Megfontolandó partner(ek) bevonása az optimális megoldás érdekében. Amennyiben a 

partner pénzt is áldozna, beleszólási jogát a projekt ügyeibe időben tisztázni kell. Már ebben a 

fázisban is azon kell fáradozni, hogy a kirajzolódó projektet lehetőleg „behatárolhatóan” 

tartsuk, ez jelentheti a projekteredmény tartalmi-terjedelmi behatárolását, illetve a teljesítés 

idő és költséghatárainak kialakítását. (Görög M. 2003) 

Javaslat a projektre 

A kidolgozott munkarészek (igények tisztázása – a realizáláshoz szükséges eszközök becslése 

– lehatárolások – gazdaságossági számítások – finanszírozási lehetőségek ) alapján javaslatot 

terjesztenek a döntéshozók elé, amelyet a következő módon tagolhatnak: 

• Összefoglalás és javaslatok 

• Kiindulási helyzet és feladat kijelölés 

• Az aktuális helyzet elemzése 

• Tervezett állapot 

• A tervezet gazdaságossága, határidői 

A projekthez hozzátartoznak a kockázatok, ezek rámutatnak a lehetséges bizonytalanságokra, 

törekedni kell feltárásukra és megítélésükre. 
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A javaslatot jól érthetően kell ismertetni a döntéshozókkal, ezzel elérhető, hogy a 

továbbiakban szükséges beleegyezések a kidolgozott információk szerint és félreértésektől 

mentesen szülessenek meg. 

A projekt definiálása (Brandenberger J. – Ruosch E. 1991) 

Miután a döntéshozók jóváhagyták a projektjavaslatot, sor kerülhet az első fázis utolsó 

lépésére, a projekt definiálására. Ennek értelme, hogy operatív alapot képezzenek az 

előrelátható építések és üzemi megoldások elvégzéséhez. A projekt definíciót kiegészíthetik a 

projekt tervezési munkáinak megszervezésére vonatkozó javaslatok. Legtöbb esetben a 

projekt definiálás és javaslatok további kidolgozása előtt azt ismételten beterjesztik 

engedélyezésre a döntéshozónak. A formális egyeztetések mellett lényeges, hogy az építtető 

világosan lássa feladatait, és ennek megfelelően fel is vállalja azokat. A projekt definiálásának 

egyértelműnek kell lennie mind a megbízó, mind a megbízottak számára.  

Tehát a projekt definiálása: 

• Projekt leírása 

• Általános célkitűzés, a projekt jelentősége a megbízó és a környezet számára 

• Teljesítések 

- Termék / szolgáltatás (mit?) 

- Mennyiség (mennyit?) 

- Teljesítés módja (hogyan?) 

- Tér – terület igények 

- Minőségi standard 

- Rugalmasság a használatban 

• Határidők 

• Költségek 

- Előállítási költségek 

- Berendezések (üzemi) költségei 

- Finanszírozás 

• Építési helyszín 
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• Sajátosságok / peremfeltételek 

- Energia igények 

- Átépítés, bővítés 

- Projekt lehatárolás 

• További eljárás 

 

2.2.2 Második fázis: Elemzés (megoldási lehetőségek ,megvalósíthatóság 

elemzése) 

Itt az első lépés feladata, hogy az előző fázisban megfogalmazott igényekből adódó 

problémákat felismerjük és analizáljuk. Nemcsak az építési és üzemi körbe tartozó 

problémákat kell figyelembe venni, hanem a gazdasági, jogi, szociológiai jellegűeket is. Ezek 

szükségesek ahhoz, hogy csak a felmerülő problémák megoldásához használható 

információkat gyűjtsék be és dolgozzák fel. 

Az építés helyének meghatározása olyan probléma, ami az adott szituációtól függően 

különbözőképpen kezelhető. A projekt jellege határozza meg, hogy az építés és a hely között 

kisebb vagy nagyobb az interdependencia. Erős helyszínfüggőség esetében a 

helymeghatározás sürgősebben megoldandó, mint a helytől kevésbé függő építmények 

esetében. A szokásos mérlegelésen (nagyság, ár, környezet) túl figyelembe kell venni a 

helyszín elérhetőségét, politikai szempontokat (munkaerőpiac, lakosság hozzáállása stb), 

fejlődési lehetőségeket. 

A második lépésben a lehetséges megoldások tanulmányozása történik. (lásd előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány) Alapvető, hogy a tanulmányozáshoz szükséges alapadatokat 

feltárják, hiszen csak így lehet a hely és tér igényeket építési megoldásokba átvezetni. A 

leginkább szükséges alapadatok közé tartozik a vázlatos terv az épületekről, az üzemi 

elrendezésről, és egy hozzávetőleges ütemezés az előrehaladásról, illetve a funkció - cél 

struktúrák a lehetséges megoldásokhoz. A funkció - cél struktúra hierarchikusan rendszerezi 

az igények alapján meghatározott fő funkciókat és célokat és a hozzájuk tartozó alfunkciókat. 

Ezek elkészítése azért fontos, mert segíti a szakembereket az elvárt projekteredmény tartalmi-

terjedelmi behatárolásában, ami arra a kérdésre ad választ, hogy mire legyen képes a 
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létrehozandó projekteredmény (funkcionális képességek és célok). A funkcionális 

képességekhez hozzárendelhetők méretjellemzők, kapacitás adatok és minőségi igények. 

(Görög M.2003) Hibát követnek el gyakran, mikor kihagyják a létrehozandó projekteredmény 

szükséges képességeinek feltárását, azok fentiek szerinti specifikálását, mert azonnal az 

eszközökre összpontosítanak. Ennek többnyire az a következménye, hogy az elvárt 

eredmények és a kiválasztott eszközök lehetőségei nincsenek összhangban. 

Az alábbiakban egy példa látható (a teljesség igénye nélkül) adott projekthez (folyami híd) 

kapcsolódó igények és funkció-cél struktúra meghatározásáról. 

IGÉNYEK: 

• közlekedés biztosítása a folyó két átellenes partja között, 

• közúti és gyalogos közlekedés biztosítása, 

• környezetbe illeszkedés, 

• süllyedésre csekély érzékenység, 

• kellő teherbírás, 

• kevés élőmunka felhasználás, 

• egyszerű karbantartás, 

• hajózó út biztosítása, 

• pontos illeszkedés a kapcsolódó utakhoz, 

• rövid építési időtartam, költségtakarékos megoldás, 

• biztonságra törekvő kialakítás. 
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2.3 ábra: Funkció-cél struktúra 

Méretjellemzők:         - hosszúság  (m, cm), szélesség (m, cm), magasság (m, cm), feszültség 

(N/cm², N/mm²), keresztmetszeti nyomatékok (cm³, cm4), stb. 

A funkcióellátás minősége (képességek): 

Csúszásállóság, kopásállóság, hajlító, húzó, nyomó, csavarószilárdság, esztétikum, időállóság, 

fagyállóság, stb. 

Az előző fázis dokumentumait természetesen felhasználhatják, mint iránymutató 

elképzeléseket. Célszerű költségbecslést készíteni a projekt különböző technikai 

megoldásairól, mely becslések pontossága, vagy pontatlansága szoros összefüggésben van a 

feldolgozott adatokkal. A becslés fő problémája a hiányzó vagy nehezen elérhető tapasztalati 

adatok. A durva költségbecslés elkészítése lehetővé teszi, hogy a projekt finanszírozását 

átgondolhassák és megvalósíthatóságát ilyen módon is ellenőrizhessék. Gondolni kell az 

üzemi költségek becslésére is, amelyet általában a projekt jellegének megfelelő üzemi 
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egységre (pl. munkahelyek száma, kórházi ágy száma, stb.) vagy a hasznosítható terület 

mindenegyes négyzetméterére számolnak.  

A következő lépés a hatóságokkal történő egyeztetések, az érvényes szabályozások 

tanulmányozása, a szükséges előzetes engedélyek megszerzése. Az egyeztetések 

következménnyel lehetnek a projektre, ezek esetleg valamilyen mértékben módosíthatják 

annak elemzését. 

Amint már az szóba került, az elemzés során több megoldási lehetőség merülhet fel a 

projektre. Ezeket a variánsokat értékelni kell, össze kell hasonlítani őket, hogy eldönthessék 

melyik projektváltozat a leginkább megvalósításra alkalmas. A szakértőknek ehhez ismerni 

kell a projekt alapvető célját, az ezzel összhangban kidolgozott változatonkénti funkció-cél 

struktúrát, valamint a projektsiker megítélésében alkalmazni kívánt konkrét 

kritériumrendszert. 

A fentiekben vázolt, elkészített anyagot az itt nem tárgyalt munkarészekkel kiegészítve egy 

dokumentációban összegezik. Az adatgyűjtések, feltárások, elemzések, számítások, 

vizsgálatok, mérlegelések, következtetések és javaslatok összeszerkesztve jelennek meg a 

dokumentációban, amelyet világszerte megvalósíthatósági előtanulmánynak neveznek. Ennek 

nincs kötelező tartalmi előírása, a gyakorlatban többnyire a projektekben érdekelt, vagy azt 

támogatni szándékozó pénzintézetek, illetve a közpénzek felhasználásáért felelős szervek 

írják elő a megalapozó dokumentumok tartalmát. (Gyulai J., 1998) 

A megvalósíthatósági előtanulmány tartalmi részei lehetnek: 

• a projekt műszaki-gazdasági paraméterei, 

• a telepítés lehetőségei, 

• a projekt környezetében és az infrastruktúrában várható hatások, 

• megoldási lehetőségek, projekt-cél struktúrák, összemérés, a legkedvezőbb változat 
kiválasztása, 

• jogi akadályok és ezek feloldási lehetőségei, 

• finanszírozási javaslatok, 

• piaci esélyek, várható nyereség, 

• realizálhatósági problémák (technikai és szervezeti jellegűek), 



 63 

• javaslat a továbbdolgozandó variánsra. 

Az elemzési fázis végén az építtető dönthet a projekt folytatásáról, a következő fázis 

tevékenységeinek megkezdéséről, esetleg a 3. fázis elhagyása mellett a 4. fázis beindításáról. 

Előfordulhat az elemzési fázis megismétlése újabb kiindulási adatok alapján, legrosszabb 

esetben leállíthatják a projektet a tanulmány alapján. 

2.2.3 Harmadik fázis: A megvalósítás előkészítése (előzetes tervezés) 

Ez a fázis szerves folytatása, kibontása lehet az előzőeknek, illetve amennyiben nem készült 

előtanulmány (kisebb, kevésbé komplex projekt, egyéb ok), akkor az építtető kérése szerint 

alakítható tovább a projekt. A további kialakítást célszerű az alábbiak figyelembe vételével 

tervezni: 

• az egyes célparaméterek, mint költségek, projekteredmények, határidők lehetséges 

pontosítása, szükség esetén újrafogalmazása, 

• nagyobb projektek esetén szükséges lehet a projekt tagolása, bontása jól elhatárolható 

részekre, 

• az építési és az üzemi rész feladatainak elkülönítése, üzemi követelmények 

meghatározása, 

• a tervezés során kivitelezhető megoldásokat kell kidolgozni, 

• az elemzési fázisban készült költségbecslés „fejlesztése”, a finanszírozási terv 

esetleges átdolgozása, 

• a durva időterv lehetséges mértékű finomítása. 

A fázis végeredményeként mind az előbbi feladatokat, mind a megelőző tanulmányok, 

dokumentumok eredményeit magába olvasztó, úgynevezett megvalósíthatósági tanulmányt 

készíthetnek. Ez jelentősen könnyebbé teszi a döntéshozatalt. 

A megvalósíthatósági tanulmány több kérdésre választ adhat, de kiemelném a 

megvalósíthatóság alapkérdéseit: (Rostás Z. 2002) 

- Szükséges – e ? Az igények realitása és megfelelése a céloknak 
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- Lehetséges – e ? Az igények kielégítésére rendelkezésre állnak-e az eszközök ? 

- Érdemes – e ? Az eszközök felhasználásából várható eredmények 

A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi összetételére többféle elképzelés látható a 

szakirodalmakban, a tartalmat nyilván befolyásolhatja a projekt nagyságrendje, komplexitása, 

jellegzetessége. A különbözőség ellenére ezekben a tanulmányokban sok a közös tartalmi 

vonatkozás, amelyek csaknem minden tanulmányban megtalálhatók. Fentieket figyelembe 

véve a következő tanulmány részeket, dokumentumokat készítik el: 

• A beruházási igény ismertetése: a projekt célja, a projekt eredményeinek műszaki 

jellemzői, társadalmi és intézményi környezet, üzemeltető szervezet, munkaerő igény 

jellemzői, stb., 

• A projekt telepítése: a területválasztás indoklása, a környezet ismertetése, telek és az 

infrastruktúra leírása, vonatkozó szabályozás, 

• Műszaki megvalósíthatóság vizsgálata: alkalmazott műszaki-technológiai 

megoldások, épületszerkezet és technológia kapcsolata, a technológiai megoldások 

organizációs feltételei, a technológia költségeinek meghatározása, kapcsolódó 

járulékos költségek (pl. segédszerkezetek, organizáció), 

• Az építmény működése: funkciósémák, helyiségjegyzék és területek, üzemeltetés és 

fenntartás, 

• Pénzügyi megvalósíthatóság: a szükséges tőke (költségbecslés) és időbeli alakulása, 

finanszírozási források, a megvalósítás gazdaságossága, a fenntartás gazdaságossága, 

• Projektmarketing-tanulmány: érintettek köre, érdekeik, várható magatartásuk, 

• Kockázati tanulmány: kockázatok feltárása, hatásuk számszerűsítése, kockázatok 

kezelésének megtervezése, 

 

• Ütemezés, az időbeli megvalósíthatóság vizsgálata, 

• Döntés előkészítés: a döntés paraméterei és javaslat. 
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2.2.4. Negyedik fázis: Tervezés, a megvalósíthatóság feltételeinek 

biztosítása 

Az előző fázis végén az építtető dönt arról, hogy folytassák –e a projektet. Amennyiben 

folytatják, akkor ennek a fázisnak feladata az előkészített projekt részletesebb tervezése, és 

végrehajtási feltételeinek biztosítása. Ezek a feltételek elsősorban azon hatósági engedélyek és 

jóváhagyások, melyek nélkül a projekt nem teljesíthető. A projekt megvalósítása akkor 

megalapozott, ha ahhoz ismerik az építmény kialakítását engedélyező hatóság álláspontját. Ez 

az állásfoglalás nemcsak műszaki feltételeket jelent, hanem ezzel összefüggésben 

költségtényezőket is, amelynek ismeretében az építtetőnek vállalnia kell a fejlesztést. 

Fentiekhez az építtető elkészítteti tervezővel az engedélyezési terveket. Amely projektnél 

meghatározó az üzemi technológia, a technológiai terveket is el kell készíteni, hiszen az 

építési és üzemi tervek összefüggnek, több ponton kapcsolódnak egymáshoz. Az 

engedélyezési eljárás során először a szakhatóságok állásfoglalását kell a tervezőnek 

megszerezni, ilyen hatóságok lehetnek:  

- az egészségügyi szakhatóság (ÁNTSZ), 

- tűzoltóság, 

- műemlékvédelmi hatóság bizonyos esetekben, stb. 

Ugyan nem hatóságok a víz, villany, gáz, csatorna, telefon, stb. szolgáltatását végző 

közművállalatok, az ellátáshoz szükséges az állásfoglalásuk. 

Nagyobb projektek esetén az előkészítést finanszírozók, befektetéssel résztvevők gyakran új 

gazdasági szervezetet hoznak létre a projekt megvalósítására. A projekt előkészítése során 

nemcsak adatgyűjtés és azok elemzése készül, hanem rendszerint lehetőség és szándékfeltáró 

tárgyalások is folynak, amelyek eredményét szándéknyilatkozatokban, korlátozott hatályú 

megállapodásokban, esetleg előszerződésekben rögzítik. (Gyulai J. 1998) 

A feltételek, vagyis az építési engedély, közüzemi szolgáltatások biztosítása, a finanszírozási 

feltételek tisztázása és a megállapodások tartalma együtt megváltoztathatja azokat a 

paramétereket, költségelőirányzatokat, melyeket a döntés alapjául szolgáló 

megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettek. A változás mértékének függvényében dönthet 

az építtető az előkészítés korrekciójáról és a projekt folytatásáról, vagy az esetleges 

leállításáról. 
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2.2.5. Ötödik fázis: Kivitelezés előkészítése, versenyeztetés 

A szakirodalmakat tanulmányozva az észlelhető, hogy ezen fázis tennivalóit többé-kevésbé 

rutinfeladatok megoldásának tekintik az egyes szerzők. Ilyen feladat az ajánlati felhívás 

dokumentációjának elkészítése, a versenyeztetés, a kivitelező kiválasztása, a kivitelezés 

organizációja (műszaki, kereskedelmi feltételek) és így tovább. Alaposabban elemezve ezeket 

a feladatokat, megállapítható, hogy megoldásuk stratégiai jelentőséggel bír a projekt 

megvalósítására. A kivitelező kiválasztása tudatosan kell, hogy történjen, ennek a 

tudatosságnak nemcsak a vállalkozó referenciáira, hanem szervezeti jellemzőire, összes 

képességére, munkamódszereire, stb. is vonatkoznia kell.  

„A projektteljesítési stratégia az elsődleges projektcélokkal (az elvárt projekteredmény, a 

teljesítés tervezett időtartama és költsége) összefüggő, a projekt teljesítési fázisában felmerülő 

felelősségek és kockázatok allokációjának a kialakítása a projekttulajdonosi szervezet és a 

teljesítésben résztvevő külső közreműködők közötti viszonylatban.” (Görög M. 1996) A 

felelősség és kockázatok megosztásának alakítása a projekttulajdonos (építtető) számára 

lehetőségként jelentkezik, a külső közreműködők (vállalkozók) pedig feltételként kapják a 

megosztott felelősségeket és kockázatokat. A következőkben ennek a megosztásnak 

eszközeit, megoldásait ismertetem röviden, összefoglaló jelleggel, mert ezek részletei 

fellelhetők a szakirodalomban (Görög M:2003) 

A projekt megvalósítási stratégia alapvető eszközei – a felelősségek és kockázatok 

megosztását elősegítő eszközök - a következők: 

• szerződéstípusok, amelyek a projekteredmény egészével (minőség, komplettség, 

működőképesség), valamint a kivitelezés időtartamának egészével a kivitelezési 

fázisban felmerülő felelősségek és kockázatok megosztását megvalósító eszközök, 

• pénzügyi elszámolási módok, melyek a kivitelezési fázisban felmerülő felelősségek és 

kockázatok megosztását megvalósító eszközök. 

A szerződéstípusok (tradicionális, kulcsrakész, menedzsment) valamelyikének választásával 

eldöntik, hogy a felelősségek és kockázatok milyen mértékben érintik az építtetőt és a 

vállalkozókat. A pénzügyi elszámolási módok egyes típusait (ár bázisú, költség bázisú, cél 

bázisú) annak alapján lehet megkülönböztetni, hogy azok a költségkockázatokat döntően 

melyik szereplőhöz allokálják. 
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Adott projekt esetében nem könnyű eldönteni, hogy mely szerződéstípust és pénzügyi 

elszámolási módot válasszák, mert azt befolyásolja: 

• a projekt egyedisége, sajátosságai, 

• a projektben rejlő bizonytalanságok (pl. új technológia, magas komplexitás fok), 

• az interdependenciák, 

• a projekttulajdonosi szervezet sajátosságai, tapasztalatai. 

Ezek a befolyásoló tényezők különböző módon hatnak a projekt megvalósítására, ezért 

vizsgálatuk szükséges a jó döntéshozáshoz. Egyik eszköze ennek a projektprofil vizsgálat, 

amely feltárja a projekt bizonytalanságait és jellemző interdependenciáit. Másik eszköz a 

projekttulajdonosi profil, amely megmutatja a projekttulajdonos projektvezetésre való 

alkalmasságát. A szerződéstípus, az elszámolási mód kiválasztása lényegében az említett 

profilokból adódó helyzetfeltárás alapján történhet. 

Mint fentebb említésre került, ebben a fázisban zajlik a versenyeztetés folyamata, vagyis az 

ajánlati felhívás, az ajánlat kidolgozása, az értékelés és a szerződéses megállapodás a nyertes 

kivitelezővel. Ezekről bőséges irodalom áll rendelkezésre, ezért csak néhány szempontra 

hívnám fel a figyelmet. 

Ajánlatot lehet versenytárgyaláson kívül is kérni és adni. Ez esetben is érdeke a feleknek az 

egyértelmű feladat meghatározás és a feltételek világos körülhatárolása. Többnyire az építési 

engedélyezési terv alapján kerül kidolgozásra az ajánlati felhívás dokumentáció, ennek nagy 

előnye, hogy bírja az engedélyező hatóság egyetértését. 

A versenyeztetés folyamata, a vállalkozó kiválasztása is egy eszköz – tágabban értelmezve – a 

projekt megvalósítási stratégiájához. A már eldöntött stratégia a szerződés típusán és a 

pénzügyi elszámolás módján keresztül befolyásolja a célszerűen alkalmazható versenyeztetési 

típust, valamint a közreműködői alkalmasság megítélésére alkalmazható kritériumrendszert. 

Elsősorban a szerződéstípus az, az eszköz, amely behatárolja a vállalkozó felelősségének és 

kockázatviselésének terjedelmét az adott projektfeladat vonatkozásában. Ennek alapján 

például a tradicionális szerződéstípus lehetőségeit, korlátait figyelembe véve a nyílt típusú 

versenyeztetés célszerű. 

A kivitelező kiválasztásával, a szerződések megkötésével lezárul a projekt megvalósításának 

előkészítése és ezt követően megindulhat a megvalósítás (kivitelezés). 
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2.2.6. Hatodik fázis: Kivitelezés 

Az előzőekben kialakított kockázati megosztás alapján az építtető és a kiválasztott 

vállalkozók feladata megvalósítani az adott projektet a szerződési feltételeknek megfelelően. 

A kivitelezésre vonatkozó szerződésben körültekintően kell szabályozni a felek 

kötelezettségeit és jogait, együttműködésüket a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében. 

A vállalkozás műszaki feladatait, feltételeit dokumentációk tartalmazzák, ehhez a 

vállalkozónak még terveznie kell a kivitelezés időbeli és térbeli (organizáció) folyamatát és az 

alvállalkozók megválasztásának szempontjait. Az időbeli és térbeli organizáció összhangjára 

ügyelni kell, különben anarchia léphet fel a munkaterületen. (Pl. szerkezetépítési fázisban 

szabdalják össze közmű munkaárkokkal a kivitelezési helyszínt) A vállalkozó számára fontos 

a szerződés pénzügyi kondícióinak és az időbeli organizációnak az összhangját megteremtve 

az elvégzendő munkák finanszírozási tervének elkészítése.  

Gyakran előfordulhat, hogy az építtető nem szolgáltat kiviteli tervet a vállalkozónak, mert a 

vállalkozótól várja azokat. Egyes kivitelezők felkészültek a kiviteli tervek készítésére, míg 

mások megbíznak tervező céget (esetleg az engedélyezési terv készítőjét) annak elkészítésére. 

A fennakadások elkerüléséhez, a megfelelő minőségű kivitelezéshez jó megoldás a tervezői 

művezetés. A műszaki ellenőrzési tevékenységet végző szakemberek lehetnek esetleg az 

építtető törzsszervezetéből, gyakrabban fordul elő, hogy az építtető megbíz erre a 

tevékenységre szakosodott mérnök irodát. 

Komplex projekt megvalósítása esetén sok alvállalkozó partner vehet részt a kivitelezésben. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor jelentősen megnőnek a projekt koordinálási és 

egyéb problémái, célszerű ezért minimalizálni az alvállalkozók számát és odafigyelni a velük 

kötött szerződések komplettségére. Nem szabad elfeledkezni a kivitelezési folyamat közbeni 

minőségellenőrzésről, az elkészült szerkezetek, munkarészek megóvásáról, az eltakarásra 

kerülő szerkezetek időben történő mennyiségi és minőségi átvételéről. A projekt történéseit 

folyamatosan dokumentálni kell (építési-szerelési napló, stb.), különösen a változtatásokat. A 

szakértőkkel biztosítani kell, hogy csak az indokolt változtatásokat fogadják el, mert bizonyos 

változtatások veszélyeztethetik az eredetileg kitűzött célokat és eredményeket. 

A projektmegvalósítás irányításának fontos része a projektkontroll (monitoring + korrekciós 

intézkedések), melynek során rendszeres időközönként vizsgálják a projekt időbeni 

előrehaladását, a teljesítés készültségi fokát, a költség és erőforrás felhasználást. Ehhez 
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rendelkezésre áll a projektterv (bázisterv), amelyet összehasonlítanak a begyűjtött 

tényinformációkkal. Az eltérések elemzése után kidolgozhatják a korrekciós intézkedéseket. 

A korábbi fázisok dokumentációiban vannak adatok az üzemi projektrész feladataira, 

kapcsolódási pontjaira (az építéshez), egyéb vonatkozásaira. Így a kivitelezés előrehaladtával 

megkezdődhetnek a technológiai szerelési munkák az ütemezésnek megfelelően. Amikor a 

kivitelező befejezi a vállalt munkákat, azt az úgynevezett készre jelentéssel tudatja az 

építtetővel, majd kitűzik a műszaki átadás-átvétel időpontját. Erre az időpontra a kivitelező 

elkészíti az úgynevezett átadási dokumentációt, amely tulajdonképpen a kiviteli terven 

feltüntetett változtatásokat, pontosításokat tartalmazza. A műszaki átadás-átvétel során 

jegyzőkönyvezik az esetleges hiányokat, hibás teljesítéseket, és a kivitelező nyilatkozatát a 

hibák kijavításának határidejéről. Amennyiben az építési munkákat nem követik technológiai 

szerelési munkák, és a hibák kijavítása is megtörtént, megkezdődhet a használatbavételi 

eljárás. Ekkor már nem a munkák elkészültét vizsgálják, hanem a rendeltetés szerinti 

használatra alkalmasságot, a projekt komplettségét. (Gyulai J. 1998) 

2.2.7 Hetedik fázis: Üzembe helyezés, a projekt lezárása 

Az üzembe helyezés műveleteinek kezdési időpontja nehezen meghatározható, mert az, az 

egyébként folyamatos technológiai szerelési munkák menetébe illeszthető be. Amint egy adott 

berendezést, rendszert beszerelnek, kezdődhet annak kipróbálása, üzemszerű működésének 

ellenőrzése. Amikor több egyedileg működtethető gép és berendezés létesül, először ezek 

kipróbálását végzik, ez az úgynevezett hidegpróba. Több ilyen gépi, berendezési egység 

összekapcsolása után kerülhet sor a próbaüzemre. Nagyobb projektek esetén a próbaüzem 

részleges és szakaszos is lehet. A próbaüzem eredményeként a vállalkozónak bizonyítani kell 

a vállalt paraméterek teljesülését. A projekt jellegétől függően a próbaüzem időtartama 

változó, minden esetben addig tart, amíg a szerződésben rögzített paraméterek igazolhatóvá 

válnak. Az eredményes próbaüzemelés után a műszaki ellenőr, tervező, a leendő üzemeltető 

javasolják az építtetőnek a teljesítmény-igazolás kiadását. Az építtető ezután kérheti a 

használatbavétel engedélyezését az illetékes hatóságoktól. A teljesítmény - igazolással 

megnyílik a lehetőség a számviteli lezárásra, a vállalkozókkal való végelszámolásra. A 

pénzügyi elszámolásnak ki kell terjednie minden függőben lévő számlára, a visszatartott 

összegek rendezésére. 
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A projekt lezárásával a garanciális, illetve szavatossági kötelezettség veszi kezdetét, 

amelyeket a vonatkozó jogszabályok alapján kell értelmezni. 

A leendő projektek eredményes megvalósítása érdekében célszerű a projekt utóelemzését is 

elvégezni, tapasztalatokat és tanulságokat levonni, bármelyik fázist illetően. 

2.3  A fejezet fontosabb elemei 

A fejezet tartalmát jól összefoglalja az első (2.1) és a második (2.2) ábra. Az első ábra 

mutatja az építési projekt folyamatának főbb állomásait (fázisait), a második ábra pedig 

részletesebben ábrázolja a teljes folyamat feladatait, felbontva azokat az építtetőre, üzemi és 

építési projektrészre vonatkozóan. A következőkben a projektfolyamat fontosabb elemei 

láthatók időbeli sorrendjükben, vázlatszerűen: 

Első fázis: (projekt definiálása): a projektötlet megszületése ► igények meghatározása ► 

használati mátrix és tér-funkció program ► projekt definiálás: célok, elvárások 

Második fázis: (elemzés, megoldási lehetőségek): alapadatok elemzése ► megoldási 

változatok és azokhoz készített funkció-cél struktúrák ► megvalósíthatósági előtanulmány 

Harmadik fázis: (a megvalósítás előkészítése, előzetes tervezés): A megvalósíthatósági 

tanulmány több kérdésre választ adhat, de kiemelném a megvalósíthatóság alapkérdéseit: 

- Szükséges – e ? Az igények realitása és megfelelése a céloknak 

- Lehetséges – e ? Az igények kielégítésére rendelkezésre állnak-e az eszközök ? 

- Érdemes – e ? Az eszközök felhasználásából várható eredmények 

Negyedik fázis: (tervezés, a megvalósíthatóság feltételei): Zajlik a részletesebb tervezés, vele 

párhuzamosan a szakhatósági egyeztetések, engedélyezések is folyamatban vannak. 

Ötödik fázis: (kivitelezés előkészítése): projektstratégia kialakítása ► kivitelezők 

versenyeztetése 

Hatodik fázis: (kivitelezés): részlettervek elkészítése (gyakran a vállalkozók készítik) ► 

időbeli és térbeli organizáció összhangja ► projekt kontrollja: költség, idő és minőség 

Hetedik fázis: (üzembehelyezés, lezárás): nagyobb, jelentősebb üzemi vonzatú projektek 

esetén az üzemszerű működés ellenőrzése ► hidegpróba ► próbaüzem  
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3. AZ ÉPÍTÉSI PROJEKTFOLYAMAT SAJÁTOSSÁGAI ÉS A 

SIKERESSÉG KAPCSOLATA 

3.1 Bevezetés 

Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy az általam kiválasztott részterületek kapcsán 

alkalmazott szemlélet, eljárás, megoldás milyen módon járul hozzá az építési projektek 

sikerességéhez. Így például az építtetők feladatainak megismerése, szerepük megítélése, a 

kibernetikai szabályozókörök alkalmazása, stb. hogyan befolyásolja a projekt sikerét.  

A projektsiker fogalma sok szempontból közelíthető meg, ennek minden szempontját 

részletesen vizsgálni túl nagy feladat lenne. Ezért aztán kiválasztottam azokat a 

részterületeket, amelyek viszonylag részletes vizsgálata révén tudok javaslatokat tenni a 

projektfolyamatok sikeres megvalósításához. 

A kiválasztott részterületek a következők: 

• az építtető szerepe a projekt sikerességében, 

• a projektmenedzsment teljesítmény-struktúra kialakítása,  

• a kibernetikai szemléletű folyamatszervezés,  

• az építési projektfolyamat hatékonyságának növelése értékelemzéssel, 

• a kivitelezési projektfolyamatok zavarainak vizsgálata, annak tanulságai, 

• az építési projektmenedzsment külföldi és hazai helyzete, következtetések levonása. 
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3.2 Az építtető szerepe a projekt sikerességében 

3.2.1 Az építtető szerepe általában 

Az építtető szerepe fontos, egyes feladataikat tekintetve kiemelkedő, ezeket a feladatokat úgy 

tudja ellátni, ha részt vesz a projekt vezetésében. 

Az építtetőnek a projekt folyamatában a tervezőre bízott feladatok mellett néhány nagyobb 

feladatot is el kell látnia a projektszervezés- és lebonyolítás területén. Az építtető aktivitása 

különösen a szükséges tervezés és az előzetes tervezés fázisában. Utóbbi projektfázisban 

dolgozzák ki az eldöntendő célelőírásokat és a peremfeltételeket, amelyek esetében az 

építtetőnek meg kellene hoznia a szükséges döntéseket. A tervezési és a kivitelezési fázisban 

főleg az a feladata, hogy a projektvezetés segítségével célirányos vezetést valósítsanak meg.  

Az építtető feladatait át tudják adni (részben!) ugyan külső szakembereknek, de az építtetőnek 

ez esetben is „képben kell lennie”.  

Az építtető legfontosabb feladatai a következők lehetnek: 

Szervezés és irányítás: 

Olyan szervezeti struktúra kialakítása, amelyben figyelembe veszik az üzemi projektrésszel 

kapcsolatos feladatokat is. A projektszervezet létrehozása, az egyes pozíciók meghatározása, 

illetékességük és feladataik hozzárendelése, elosztása. 

Időtartamok és kapacitások: 

A minél pontosabb időkeret megállapítása mérföldkövekkel a tervezést, megvalósítást és 

üzembe helyezést illetően. Folyamatterv (munkamenet terv) készítése a szükséges erőforrások 

megállapításával.  

Költségek és finanszírozási eszközök: 

A projekt költségkereteinek és a későbbi költségeinek pontosítása. A finanszírozási javaslat és 

finanszírozási terv elkészítése. Költségek kalkulációja, illetve a költségkalkuláció átvétele a 

tervezőtől. A projekt költségvetésének elkészítése. 

Minőség és mennyiség: 
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A mennyiségek és a minőségi szabványok megállapítása. Mennyiségek meghatározása a tér-

és funkcióprogramokból a tervezés számára. Minőségi igények, és minőségi szabványok 

végleges meghatározása. 

Jog és biztosítás: 

A reális szerződések kidolgozása és a projektre vonatkozó biztosítások megkötése. 

3.2.2 Az építtető feladatainak lehatárolása és rendszerezése 

Hagyományos esetben egy építési projekt tervezési és kivitelezési folyamata három fő 

résztvevő által került megvalósításra, az építendő létesítmény tulajdonosa (építtető), a tervező 

és a kivitelező vállalkozó által. A fő résztvevők iránti elvárások állandó jelleggel nőnek, s ez a 

projekt elvárásokra és az összetett folyamatokra vezethető vissza. A tervezői irodák és a 

kivitelező vállalkozások egyaránt igyekeznek alkalmazkodni a fejlődés mértékéhez, mivel 

eredeti működési céljuk az, hogy tervezési és építészeti-kivitelezési teljesítményeket 

nyújtsanak, tehát számukra különösen fontos az, hogy alkalmazkodjanak az aktuális projekt- 

és piaci viszonyokhoz. Az építendő létesítmény megbízójának nem feladata az építési 

projektek kivitelezése, egészen más pozícióban van, mint az előzőek. Ha a megbízó 

rendelkezik belső szervezeti egységekkel, építési szakemberekkel, gyakran tapasztalható, 

hogy ezek a belső szakmai egységek nem tudnak lépést tartani a magas elvárásokkal és a 

növekvő fejlődéssel. 

A tapasztalatok alapján is megállapítható, hogy a belső, építés-szakmai szervezeti egységek 

foglalkoztatása nem minden esetben válik a megbízó előnyére, mivel az építési projektek 

egyedi jelleggel bírnak, és a szakemberek nem tudnak az elvárt mértékben alkalmazkodni a 

feltételekhez és körülményekhez. Az idő (projekt kivitelezésének ideje) rövidségét 

figyelembe véve megállapítható, hogy sokszor nem gazdaságos és nem hasznos az említett 

szervezeti egységek foglalkoztatása. Ebből kifolyólag megfigyelhető az a tendencia, melynek 

alapján az építtetők külső projekt menedzserek megbízásával igyekeznek megvalósítani az 

egyes projekteket. 

Többen vizsgálták már a tipikus építtetői feladatokat, következzék itt egy igényes elemzés, 

rendszerezés (Will L. 1984) : 
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„A” tevékenységi terület (általában a projektre vonatkozó) 

Az „A” tevékenységi terület minden olyan építtetői feladatkört felölel, amelyek nem 

sorolhatók a következőkben tárgyalt „B” és „C” tevékenységi területekbe. 

Az itt felsorolt építtetői feladatok többnyire a projekt egészére vonatkoznak. 

a.) a projektcélok kitűzése 

b.) az építési helyszín kérdésének tisztázása 

c.) a beépítési tervek ellenőrzése, például a változtathatóság kérdésében 

d.) a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

e.) a projekt érdekeinek képviselete a hivataloknál és az érdeklődő nyilvánossággal szemben 

f.) a projekt prezentáció előkészítése és kivitelezése 

g.) a projekt kivitelezéshez szükséges előfeltételek teljesítése  

h.) együttműködés a hatóságokkal  

„B” tevékenységi terület (a célok figyelemmel kísérése)  

Ez a tevékenységi terület további részterületekre bontható. Itt abból kell kiindulni, hogy az 

építtető valamennyi gazdasági és hasznosítási célja minőségi,- idő- és költségcélokban 

fejeződhet ki, figyelembe véve a mindenkori építési elképzelést. 

B/a Az építtető feladatai a minőségi célkitűzések kapcsán 

a.) egy „szükséglet program” kidolgozása, amely az egyes funkciókra és a helyigényre 

vonatkozik, s ezt a programot egyeztetni kell a felhasználóval és a szponzorokkal és 

másokkal, 

b.) a minőségi mérce meghatározása, 

c.) a projekt résztvevőinek koordinálása, és a résztvevők munkájának (munkájuk 

eredményének) ellenőrzése, a minőségi követelmények betartását illetően, 
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d.) a minőség szükséges korrekciója, hogy megfeleljenek a minőségi- idő- és költség 

előírásoknak, 

e.) teljesítmények ellenőrzése, annak elfogadása átvétele, jótállási igények figyelemmel 

kísérése. 

B/b Az építtető feladatai az időbeli célkitűzések kapcsán 

a.) időkeret kidolgozása, amely a tervezésre, kivitelezésre és az üzembehelyezésre vonatkozik 

(fontosabb időpontok, mérföldkő - tervezés”), 

b.) differenciált időbeli előírások kifejlesztése a projekt további folyamatára, 

c.) a szakterületek és az egyéb projekt résztvevők koordinálása az időkeret betartása 

érdekében (az építési-kivitelezési vállalkozókkal csak egyeztetés!), 

d.) a projekt előrehaladásának folyamatos ellenőrzése, a kivitelezői építési teljesítmények 

alapján. 

B/c Az építtető feladatai a költség célok kapcsán  

a.) a költségkeret megállapítása, ugyancsak a későbbi költségekre vonatkozóan is, 

b.) projekt résztvevőinek koordinálása és a munka eredményeinek ellenőrzése a költségkeret 

betartását illetően, 

c.) a tervezett költségek kidolgozása az építési munkák kiadásához, 

d.) az építési és szállítási munkák kiadása a költségvetési értékeknek megfelelően, a költségek 

alakulásának figyelése, 

e.) a projekt összköltségének megállapítása. 

„C” tevékenységi terület (az építtetői célmegvalósítás biztosítása) 

Csaknem minden építési projekt egy komplex, magas fokú munkamegosztással szervezett 

feladatot jelent, ami nagy költséggel jár. Ezért, hogy egy építési projekt minden igénynek 

megfeleljen, nem elegendő az, hogy az építtető csupán az „A” és „B” pontokban megnevezett 

feladatkörének tegyen eleget. Az építtetőnek adminisztratív tevékenységet is kell végeznie, 

hogy a „B” pontban megnevezett célokat teljesítse. Ehhez a célhoz szükséges olyan 
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menedzsment feladatokat is végeznie, amely figyelembe veszi a projekt lebonyolításának 

„igazgatási” vonatkozásait. Az építtetőnek - célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - a 

projektigazgatás feladatait is végeznie kell, amelyek például a következők: 

- finanszírozás és könyvelési feladatok lebonyolítása, 

- szervezés (szervezeti felépítés), 

- dokumentálás, 

- jogi háttér, biztosítások. 

C/a Építtetői feladatok a finanszírozás és a könyvelés lebonyolításában 

a.) finanszírozási keret felállítása a saját és az idegen tőke figyelembevételével, a beruházási 

költségek fedezésére, 

b.) projekt könyvelés kialakítása és kivitelezése, 

c.) a büdzsé (költségvetés) létrehozása, ellenőrzése, aktualizálása a választott költségfelosztás 

és az előre látható költségek alapján, 

d.) a likviditás biztosítása, számlaellenőrzés, fizetési folyamatok engedélyezése az építési 

folyamatok előrehaladása alapján, 

e.) projekt résztvevőinek végelszámolását biztosítani, 

f.) a mérlegképes költségek átcsoportosítása a befektetési könyvelés alapján. 

C/b Az építtető szervezési feladatai 

a.) a teljes projekt szervezési tervezetének összeállítása, 

b.) tervezési versenyeztetés levezénylése, 

c.) szervezői szabályozás ellenőrzése és módosítása, 

d.) kivitelező vállalatok kiválasztásában való együttműködés. 

 

C/c Az építtető dokumentálási feladatai 
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a.) dokumentálási tervezet felállítása a teljes projektre, 

b.) egy projekt-információs rendszer létrehozása, 

c.) reprezentációs célú anyagok összeállítása és nyilvánosságra hozatala, 

d.) projekt dokumentációk szisztematikus összeállítása és archiválása. 

C/d Az építtető feladatai a jogi és biztosítási eljárások terén 

a.) a cél megvalósítása érdekében jogi koncepció összeállítása, 

b.) projektfinanszírozási szerződések megkötése, 

c.) biztosítások megkötése, 

d.) tervezők és építési vállalkozások megbízása, jogok és kötelezettségek vállalása velük 

szemben, különös tekintettel az utólagos követelésekre, 

e.) a teljesítések átvétele, biztosítási megállapodások megkötése a projekt megvalósításának 

és használatának idejére. 

Az előbbiekből kiindulva még az építtető feladata a jogi előírások betartása és a felettük való 

őrködés, például a biztonsági előírásokra, környezetvédelmi előírásokra és munkajogi 

rendelkezésekre vonatkozóan. 

A fentebb ismertetett építtetői feladatokat tekintve a többségük delegálható, kiadható külső 

projektmenedzser feladatának. Vannak viszont olyan, nem delegálható (vagy nem célszerű, 

hogy kiadják a kezükből) építtetői feladatok, melyeket például így határoztak meg: (Will L. és 

Eschenbruch K. 1988 ) 

• elsődleges projektcélok meghatározása, 

• minden lényeges utasítás, döntés meghozása a projekt folyamán, 

• a projekthez szükséges szerződések megkötése, 

• a projektcélok teljesülésének átfogó kontrollja, 

• a projektigazgatás, a döntési kompetenciák meghatározása, 
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• a felelősség és kockázatok felvállalása, 

• az „építésre érett” építési telek rendelkezésre állása és a térbeli organizációs feltételek 

kialakítása (ideiglenes közművek, felvonulási létesítmények, stb.). 

Természetesen az építtetői projektfeladatok kiadása külsőknek több feltételtől is függ, így 

például a projekt komplexitásától, az építtető tapasztaltságának mértékétől, stb. 

3.2.3 Következtetések 

A komplex, bonyolult építési projekteket illetően sok a félreértés, zavar az építtető szerepének 

megítélésében. Az építtető szerepe kiemelten fontos, amely főleg a projekt előkészítésére, 

gazdaságosságára, a projektfolyamatban időről-időre hozandó döntésekre vonatkozik. A 

projektmegvalósítási gyakorlatban az építtető szerepének degradálása vagy nem megfelelő 

értelmezése a projekt kudarcához, illetve az elvárt eredmények nem megfelelő teljesüléséhez 

vezethet, amint azt számos eset bizonyítja. 

Az építtető feladatainak ismertetése és lehatárolása, valamint az előző mondatok alapján 

megfogalmazom a második hipotézist.  

H2. Az építtető szervezetek projektfolyamatban betöltött szerepének ismerete, helyes 

megítélése, valamint projektvezetési szakmai felkészültségük mértéke jelentősen 

befolyásolja az építési projektek sikerességét. 

A hipotézis igazolására – a fentieken kívül – az alábbiak szolgálnak. 

A hipotézisben említett építtetői szervezetek mindegyikére vonatkozik az állítás, a különbség 

az lehet adott esetben, hogy a szervezetek különböző színvonalon oldják meg a fenti 

feladatokat. Természetesen differenciált a helyzet az egyes építtetői szervezetek esetében, ha: 

• az építési tevékenységben jártas és saját, belső projektjét valósítja meg, 

• projektben jártasak, szakembereik gyakran vesznek részt projektekben, 

• ritkán valósíttatnak meg építési projekteket, tapasztalatlanok a 

projektmenedzsmentben, 
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• téves elképzeléseik, hiányos ismereteik vannak a projektek lebonyolításáról (pl. 

újgazdag befektetők), stb. 

Leszögezem, hogy a legkedvezőbb esetet is figyelembe véve, szükséges az építtető 

szervezeteknek fejlődni a feladataik magasabb színvonalú ellátásában. Gyakorlati 

tapasztalatok és saját tapasztalataim azt mutatják, hogy az építtetők hiányosan látják el a 

fentebb felsorolt feladataikat. 

Természetesen bármely projektmegbízást adó szervezettől elvárható a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó bizonyos szakmai ismeretek birtoklása, tehát a hipotézis kijelentésének nem 

tulajdoníthatnék kiemelt jelentőséget. Azonban az építőipar, az építési projektek sajátosságait 

tekintve (lásd 1. fejezet!) jelentős a különbség más iparágakhoz képest. Az építőiparban a 

tömegtermelés jóval korlátozottabb és más jellemzőkkel bír az iparral szemben, ahol a 

produktum előállítóival lényegében nincsenek kapcsolatban a felhasználók. Az építésben 

lényegesen nagyobb az egymásra utaltság az építési produktum sajátosságai, komplexitása, 

egyedisége stb. révén. A hagyományos építési-beruházásszervezési gyakorlat problémái is 

arra utalnak, hogy a projekt főszereplőinek egymástól elszigeteltsége jelentős nehézségeket 

okozott a projektnél. A projektmenedzsment gyakorlatában bebizonyosodott, hogy itt a 

sajátos egymásra utaltságra figyelni kell, törekedni kell a jó együttműködésre, a jó 

koordinációra, a sikeres projektmegvalósítás érdekében. Az együttműködés, vezetési, szakmai 

ismeretek mindegyik főszereplőtől elvárható, de több szakértő (Sommer, Diederichs, 

Brandenberger,stb.) szerint az építtetőnek kulcsszerepe lehet a projekt sikerességében. Az 

előbbiekből egyenesen következik, hogy amennyiben az építtető nem látja el kulcsfeladatait 

(nem delegálható feladatok, pl. döntések), akkor a többi résztvevő nem tudja ellátni 

maradéktalanul a feladatát részint előzőek okán, részint azért, mert függő helyzetben van az 

építtetővel szemben. 

Nem újdonság, hogy az építési projektekben is történnek utólagos változtatások, melyek 

hatásai szerteágazóak, többnyire a projekt egészére kihatnak és nem egyszer veszélyeztetik a 

projekt sikeres megvalósítását. A változtatásoknak okai vannak, ezek közül némelyek 

gyakran ismétlődnek a projekteknél (ezek többsége az építtetőhöz kapcsolódik), némelyeknek 

pedig speciális oka van. A leggyakoribb ok, hogy elhanyagolja az építtető a tervezést, mert 

például feltételez egy polcról leemelhető típustervet, pedig a komplex létesítményeknél 

általában nincsen lehetőség tipizálásra, mindent egyedileg kell átgondolni, megtervezni. A 

tapasztalatlan építtető a kivitelezési teljesítményt is rutin cselekvésként értékeli, pedig számos 
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egyedi probléma keletkezhet, változtatást indukálva. Részben az előkészítés hiányossága az a 

szintén gyakori helyzet, amikor a tervezéshez adott építtetői adatszolgáltatás nem megfelelő, 

az építtető nem tudja megmondani egyértelműen, hogy mit is akar! A tervező ilyenkor sok 

mindent megkérdez, de az általa begyakorolt megoldásokat alkalmazza a nem definiált 

részletekben. 

Ha a tervezés, vagy a kivitelezés előre haladott állapotában jön a „de ezt nem így gondoltam” 

építtetői kijelentés, akkor a változtatás igen költségessé válik. (Murin Á., 1999) 

Tehát az előkészítés, tervezés hiányosságai – akár szemléletbeli, akár költségcsökkentési okai 

vannak – olyan utólagos változtatásokra kényszerítik a projekt irányítóit, melyeknek többlet 

idő, költség, minőségromlás következményei lehetnek. A megoldás több szempontból is 

vizsgálható, de kiemelném az építtető szerepének és feladatainak kellő ismeretét és 

alkalmazását. 

A 4. fejezetben található nemzetközi vizsgálat egyik tanulsága is erről szól valójában: „A 

vállalati stratégia és a projektmenedzsment következetes összekapcsolása a vállalatvezetéstől 

egyre mélyebb ismereteket követel meg a projektmenedzsmentre vonatkozóan azért, hogy a 

top-menedzsment a megfelelő terveket intenzíven tudja támogatni. Egyre inkább 

kikristályosodik, hogy a top-menedzsment elkötelezettsége a legfontosabb sikertényezők közé 

tartozik. (Ezt támasztják alá a Standish Group információtechnológiai területen elvégzett 

vizsgálatai.)” 

Mindezek után úgy gondolom, hogy tézis értékűnek tekinthető a hipotézis állítása: 

 

Azt, hogy a projekt sikerességében jelentős az építtető szerepe, alátámasztják a kérdőíves 

felmérés egyes kérdéseire tett válaszok, amelyek gyakran kritizálják az építtető tevékenységét 

és összefüggést látnak ezen tevékenység és a problémák között. 

T2. Az építtető szervezetek projektfolyamatban betöltött szerepének ismerete, helyes 

megítélése, valamint projektvezetési szakmai felkészültségük mértéke jelentősen 

befolyásolja az építési projektek sikerességét. 
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3.3 Az építési projektmenedzsment teljesítménystruktúrája 

A projektmenedzsment-teljesítménystruktúra meghatározása és vizsgálata segít a sokféle, 

többé – kevésbé összefüggő projektteljesítmények rendszerezésében, valamint az építési 

projektek hatékonyabb lebonyolításában. Véleményem szerint a kudarcok egyik oka a 

projektmenedzsment teljesítmények hasznának, tartalmának és lehetőségeinek hiányos 

ismerete. Az építési projektmenedzsment teljesítmények precízen leírt teljesítményi 

területeinek és tartalmának, valamint az ehhez kapcsolható díjazási rendszer kidolgozása 

segítene az egységes értelmezésben és az eredményesebb projekt munkában.  

Kiemelném itt a teljesítmény szó jelentését, melyet nem véletlenül használok ebben a 

fejezetrészben és csak indokolt esetben helyettesítem a tevékenység vagy feladat szóval. A 

projekt lebonyolítása során nagyon sok és különböző munkát végeznek el, vagyis teljesítenek 

a résztvevők. A teljesítményt szükséges pontosan és egyértelműen meghatározni, valamint 

mérni, ha lehetséges, mert ekkor dolgozható ki a díjazási rendszer. A jól funkcionáló díjazási 

rendszer teszi lehetővé a teljesítmények valódi megítélését, a reális vállalkozási szerződések 

készítését és bizonyos viták elkerülését, stb. 

A továbbiakban a projektmenedzsment gyakorlat elvárásaiból és a szakirodalomból kiindulva 

felvázolom egy olyan teljesítménystruktúra kidolgozásának igényét, amelyet illetően annak 

csak az alapjait óhajtom ismertetni, mert a téma önmagában is több kutatás tárgya lehet. Ezért 

például a teljesítménykép és díjazási rendszer kialakításának részleteit nem elemzem ! 

3.3.1 Helyzetértékelés  

Egyes szakértők már megfogalmazták óhajukat, hogy egzakt és egyedi módon a projekt 

követelményekhez illeszkedő, differenciált teljesítményképek létrehozására lenne szükség. 

Ennek az elvárásnak egyrészt nehéz megfelelni, másrészt többek véleménye szerint az alábbi 

következményei lennének: (GPM Webseite, http://www.gpm-ipma.de/php/showsite.php;2006) 

• Sokféle különböző teljesítménykép állna elő az egyenként nagyon specifikus 

projekthelyzetekre és követelményekre. A sokféle, egyedi javasolt teljesítménykép 

hamar áttekinthetetlenné válna és főleg a kevésbé tapasztalt megrendelők kerülnének 

hátrányos helyzetbe a tapasztaltabb vállalkozókkal (külső projektmenedzserrel) 

szemben.  
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• A projektmenedzsment teljesítmények díjazásának kizárólag ráfordítási kalkulációk 

alapján történő meghatározása nem elegendő. A konkrét tervezési- és építési 

teljesítményekkel ellentétben a projektmenedzsment teljesítményei (vezetés, irányítás, 

koordináció, stb.) nem határozhatók meg annyira specifikusan, hogy azokhoz 

egyértelmű költségeket lehetne hozzárendelni. A gyakorlat azt mutatja, hogy éppen a 

nehéz piaci helyzetben tesznek vállalkozók olyan ajánlatokat, ahol a 

projektmenedzsment „tehetség” nem megfelelő, amely ajánlattal a meghatározott 

teljesítményt esetleg formailag megvalósítják. de a kitűzött projekt sikert nem lehet 

elérni. Egy jól kidolgozott díjazási rendszer viszont a megrendelő számára lehetővé 

teszi, hogy „mércét” állítson fel a felkínált projektmenedzsment teljesítményekre, 

illetve az aktuális teljesítmények megvalósítására vonatkozóan.  

A közelmúltban, Németországban az tapasztalható, hogy mind a megrendelő, mind a 

vállalkozó (külső projektmenedzsment) oldaláról a legkülönbözőbb kísérletek születtek, és 

születnek ma is a teljesítmények és a díjszabás meghatározásának specifikálására (Locher, 

Koeble, Frik 2003) Ennek ellenére (Eschenbruch K.  2003) kifejti, hogy továbbra sem létezik 

általánosan elfogadott teljesítménykép és általánosan érvényes díjszabályzat a 

projektirányítási tevékenységekre vonatkozóan. Véleménye szerint ez - függetlenül attól, 

hogy a DVP és az AHO (Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und 

Architekten für die Honorarordnung, AHO-Fachkommission Projektsteuerung / 

Projektmanagement, 2004) bizonyos standardokat hozott létre - még ma is érvényes. Mivel a 

projektirányításnak nincs normatívan megszabott teljesítményképe, a szerződéses 

teljesítmények terjedelme csak a konkrét projektirányítási szerződés alapján határozható meg. 

Nemcsak Németországban, hanem nemzetközi szinten is a projektmenedzsment teljesítmények 

különböző definíciói és specifikációi jöttek létre. E különböző szempontok egységesítése 

mindeddig még nem történt meg, vagy csak bizonyos korlátok között. A szempontok a szerzők 

különböző származása, illetve a célok különbözősége miatt a legkevésbé sem fedik egymást, 

bár sok közös területük van.  

Az előbbi szempontok jellemzője, hogy a teljesítmények felsorolásával és azok 

strukturálásával, (pl. cselekvési területeken, fázisokban), megkísérlik az átfogó 

teljesítményspecifikációt és strukturálást, egy gyakran igen durva raszterben. Ugyanez a 

megállapítás érvényes azokra a kísérletekre is, amelyek a projektmenedzsment teljesítmények 

ráfordításait próbálják mérni és strukturálni, illetve ráfordítási- és díjazási táblázatokban 

rögzíteni. Ezen kívül a közelmúltban felismerhető az a törekvés, hogy a projektmenedzsment 
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teljesítményeket már ne egy egységes teljesítményképben foglalják össze. Sokkal inkább 

számolni kell a kétségkívül létező, különböző projekt konstellációkkal és az ugyancsak 

különböző teljesítményképek definiálásával.  

Az egyes esetek egyedisége és komplexitása miatt, amelyet az AHO szakbizottság 19. sz. 

kiadványsorozata bemutat, lemond a díjszabás- és ezzel együtt a ráfordítások 

meghatározásáról és javasol egy díjazási szabályozást az időráfordítás alapján. A 

gyakorlatban azonban az ilyen díjazásra vonatkozó szabályozásokat csak igen ritkán lehet 

megvalósítani, mivel mind a köz- mind a magán megrendelők nagy hangsúlyt fektetnek a 

korai tervezhetőségre és biztonságra a projekttel kapcsolatban felmerülő költségeket illetően. 

Ezen kívül természetesen lehetőség van arra, hogy a díjazásra vonatkozó szabályozásban az 

időráfordítás függvényében átalányárat határozzanak meg. ( Diederichs C és Schneider W. 

2004). Az ilyen szabályozás a kezdeti szerződéskötéseknél (a vállalkozó, pl. külső 

projektmenedzser és a megrendelő között) azonban a projekt későbbi szakaszában gyakran 

vitákat eredményez. Amennyiben ugyanis a szerződésben meghatározott teljesítmény -

specifikáció és az átalánydíjazás alapját képező kalkulált munkatárs alkalmazás volumene 

nem egyezik, és pl. a kalkulált volumennel a szerződésben vállalt teljesítmény nem 

megvalósítható, akkor a megrendelő általában szembesül a külső projektmenedzser által 

igényelt pótmunkákkal.  

Kochendörfer B. (1999) úgy véli, hogy szakmai létjogosultsága van annak,. hogy a 

projektirányítás és a projektmenedzsment fogalmait és a teljesítményre vonatkozó 

specifikációkat egységesítsék. A teljesítmény specifikációk, ráfordítási táblázatok, illetve 

díjtáblázatok realitását a projektmenedzsmentben a következőképpen ítéli meg: 

• A projektirányítás teljesítményeinek díjazása (törvényes) szabályozására irányuló 

kísérletnek legkésőbb a megfelelő EU - szabályozások átültetése után már nem lesz 

reális alapja.  

• Amennyire kívánatos lenne a teljesítménykép egységesítése a teljesítmény 

tartalmak egyértelmű és félre nem érthető meghatározása tekintetében, annyira 

problémásnak tűnik egy ilyen kezdeményezés a teljesítményre vonatkozó 

követelmények projekt specifikus különbségeinek hátterében.  

• A tapasztalatok szerint teljesítmény-szabványosításra irányuló kísérlet előnyét 

elsősorban közmegrendelők használták ki, mivel ott a felelősök a díjazási rend 
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hiánya miatt mindig azzal a problémával állnak szemben, hogy igazolniuk kell a 

költségvetés által előírt gazdaságos eszközfelhasználást.  

• Az a megrendelő, aki nem tesz erőfeszítéseket annak definiálására, hogy mi a saját 

és a harmadik fél által elvárt teljesítmény, az ne is csodálkozzon azon. ha a 

teljesítmény és a díjazási ajánlatok köszönő viszonyban sem lesznek.  

• Annak a vállalkozónak, akinek nincs az a (ritka) előnye, hogy a projektirányítási 

teljesítményeit óra- és havi díjak szerint díjazzák, az arra kényszerül, hogy 

definiálja teljesítményeinek a tartalmát és az elhatárolásokat a megrendelő és a 

projekt többi résztvevőinek feladatait illetően.  

A fentiek összefoglalásaként megállapítható, hogy általánosan érvényes teljesítmény 

specifikációk nem elegendő mértékben, illetve hiányosan állnak rendelkezésre és adott 

esetben az egyedi projektkövetelmények miatt (véli Kochendörfer) nem lehet általános 

érvénnyel és a teljesség igényével ezeket kidolgozni és definiálni.  

3.3.2 Milyen legyen a teljesítménystruktúra, illetve teljesítménykép? 

Mint a fentiekből is kiderülhetett, a teljesítményspecifikálás és díjazás megállapítás helyzete a 

projektmenedzsmentben a sokféle próbálkozás ellenére vagy éppen amiatt, nem adhat okot az 

elégedettségre. Ezért szükséges a projektmenedzsment (továbbiakban PM) teljesítményeket 

egységesebben, minden projektrésztvevőnek félreérthetetlenül specifikálni, beleértve a 

különböző projektszituációkat is. A PM a projektsikeresség elérését szolgálja. A PM tartalma 

és feladat volumene a mindenkori aktuális projektkövetelményekhez egyedien és 

sikerorientáltan illeszkedik. 

A projektgyakorlat alapján megállapítható, hogy: 

• nem minden, szükséges PM - teljesítményt végeznek el a szükséges mértékben és 

ezzel a lehetséges, optimális projekteredményt elmulasztják, vagy 

• bizonyos területeken a hiányzó integráció és összefüggések miatt több PM - 

teljesítményt hoznak létre a szükségesnél (átfedések), ami nem a sikeresség irányába 

hat, sőt többlet menedzsment-költséget és szervezeti ráfordítást jelent, 

• a nem megfelelő strukturálás és szervezés alacsony hatékonyságú PM - et 

eredményez. 
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A legfőbb nehézség abból a tényből adódik, hogy az egyébként a projektkövetelményekhez 

illesztett PM - teljesítmények nem kapcsolódnak szervesen a projektfolyamathoz, hanem 

többnyire a projekt kezdetéhez, az ekkor rögzítettekhez kapcsolódnak. Előzőekből kiindulva a 

célok lehetnek: 

• egy átfogó, egységes és projektorientáltan alkalmazható PM - teljesítményképet 

rögzíteni mai tudásunknak megfelelően, 

• a teljesítményképet és a PM ráfordítást befolyásoló tényezőket és projekt 

peremfeltételeket megállapítani, befolyásolási mértéküket meghatározni és ennek 

folytán a PM - teljesítményeket a projektkövetelményekhez illeszteni, azokat 

specifikálni és a szükséges díjráfordítást mérni, 

 

3.3.3 A projektmenedzsment teljesítménystruktúra alapjai 

A teljesítménystruktúra kialakításának első lépése az egyes projektrésztvevők 

teljesítményeinek lehatárolása, így elsősorban az építtetőé (lásd 3.2 fejezet), a tervezőé, aztán 

a többi résztvevőé. Az építtető gyakran nem rendelkezik saját építő-szakmai szervezeti 

egységgel, de ha esetleg rendelkezne is, nem biztos, hogy ez az egység tudná tartani a lépést a 

fejlődéssel és növekvő követelményekkel. A belső építő-szakmai szervezeti egységek 

bővítése sok építtető számára nem ésszerű, mivel az építési projektek gyakran egyedi 

karakterrel bírnak és ezért az ilyen egyedi projekt feltételeihez a szervezeti alkalmazkodás 

nem gazdaságos és a rövid rendelkezésre álló időt tekintve nem is praktikus. Ezért célszerű 

átruházni meghatározott teljesítményeket harmadik félre, egy külső projektmenedzsment 

szervezetre. Az átruházás mértéke stratégiai jelentőségű, korlátja lehet az építtető nehezen 

vagy nem delegálható (pl. döntések) teljesítményei. A külsők bevonásának szükségszerűsége, 

elterjedt gyakorlata még inkább sürgeti a PM teljesítmények struktúrájának az előzőekben 

vázolt kidolgozását, hiszen a külsőkkel való korrekt megállapodást jelentősen segítheti. 

Az építtető teljesítményeinek lehatárolása mellett fontos a tervező teljesítményeinek 

lehatárolása is, mert az építőiparban sok zavar van még ekörül. Ennek oka véleményem 

szerint a hagyományos szemlélet tovább élése, így például az építészek szerepének téves 

megítélése a projektszervezésben. Olykor az építész trónjától történő megfosztásaként 

értelmezik, ha egy (külső) projektirányítónak adják át a projektmenedzsment munkákat. Pedig 
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ez, az egyre összetettebb építési folyamatban a munkamegosztás szükségességének 

eredménye. Helytelen a projektvezető alkalmazásának kérdését az építési volumen egy 

meghatározott küszöbértékétől függővé tenni. Erre a kérdésre egyedül a komplexitás foka, a 

rendelkezésre álló idő és a költségvetés ismeretében adhatnak választ. Így már például egy 

kisebb volumenű átépítési feladatnál, - működő üzem mellett - is szükségessé válhat egy 

külső projektmenedzser alkalmazása. 

A gyakorlatban problémát okoz, hogy a tervező teljesítményei keverednek, átfedésben vannak 

a PM teljesítményekkel. Diederichs C.(1996) a következő elhatárolást adja a tervező és a 

projektmenedzsment feladatai között: 

• tervezést kiegészítő feladatok: a tervező a felelős, 

• tanácsadási-, koordinációs-, információs- és ellenőrzési teljesítmények: a 

projektmenedzser a felelős, 

• olyan teljesítmények, amelyek a tervezés és a döntéselőkészítés alapjait jelentik: a 

tervező vagy a projektmenedzser a felelős. 

Wingsch D.(1984) Diederichs-hez hasonlóan fogalmaz: 

• a tervezést kiegészítő teljesítményeket mindig a tervezőknek kell nyújtaniuk, 

• a diszpozitív (rendelkezési, intézkedési) és a koordináló teljesítményeket nyújthatják a 

tervezők éppúgy mint a projektirányító (projektmenedzser), 

• az ellenőrző és az irányító teljesítményeket csak a projektirányító (projektmenedzser) 

tudja hatékonyan megvalósítani. 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy vannak nagyon egyértelműen a tervezőhöz és 

egyértelműen a projektmenedzserhez hozzárendelhető szolgáltatások. Ezen kívül azonban van  

egy átfedési tartomány, amelynek teljesítményeit a tervező és a projektmenedzser egyaránt 

nyújthatja. Az elhatárolást egyedileg, a projekttől függően kell elvégezni és a mindenkori 

szituációhoz kell illeszkednie. A tervező és a projektmenedzser által egyaránt elvégezhető 

szolgáltatások elhatárolásának alapvető és általában érvényes szempontjaként Greiner O., 

(2002) a projekt (az összes elsődleges intézkedésre vonatkozó) és az objektum (az építési 

projektre vonatkozó, tehát közvetlenül épület vonatkozású) fogalmak szétválasztását ajánlja. 
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Az elsődleges és az egész projektet, valamint annak környezetét átfogó integrációs feladatokat 

(projektvonatkozásúak) a projektmenedzserhez rendelik hozzá. A technikai tartalmú 

integráció a tervezési és a megvalósítási fázisban is (objektum vonatkozású) a tervező 

feladata. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy több esetben még fontos is lehet és a projekt 

szempontjából pozitív hatása van annak, ha bizonyos teljesítményeket a tervező is és a 

projektmenedzser is nyújt párhuzamosan. Ez a kijelentés érvényes például a 

költségmenedzsmentre. Az építész által elkészített költségbecslést és költségszámítást a 

projektmenedzser lehetőleg egy másik eljárással és egy időben szűkebb alkalmazási és 

átdolgozási ciklusban a tervező teljesítményével párhuzamosan feldolgozza. Az esetlegesen 

fennálló eredménykülönbségek aztán minden esetben olyan konstruktív vitákhoz, a hátteret 

érintő kérdésekhez és adott esetben tervezési változtatásokhoz vezetnek, amelyek az egész 

projekt-team egyetértése alapján nagyobb biztonságot eredményeznek a költségek betartását 

illetően és ezzel a projekt egy fontos részcéljának betartására vonatkozóan. 

A 3.1 ábrán láthatók a projektmenedzser és tervező által végzett, elsődlegesnek ítélhető 

tevékenységek. Az olyan építtetői tevékenységek, mint a célok megadása, valamint a 

döntések itt hiányoznak, mivel ezek nem bírnak jelentőséggel a projektmenedzser és a tervező 

közötti lehatárolás szempontjából.  

Felismerhető, hogy a tervezési és a megvalósítási folyamat ellenőrzését, ennek befolyásolását, 

valamint az erről szóló jelentést a projektmenedzsernél és a tervezőnél is feltüntették. Míg a 

tervező tevékenységei a technikai, tartalmi tényekre, tehát az objektum-orientált tényekre 

vonatkoznak, addig a projektmenedzser az összesített tényekkel kapcsolatban illetékes. 
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3.1 ábra: A projektmenedzser és a tervező teljesítményeinek lehatárolása 

Forrás: Greiner O. (2002) 

Kochendörfer B. (1999) következetesen hangsúlyozza, hogy a menedzsment- és irányítási 

teljesítményeknek fölérendelt, szakmán túlnyúló, tervezési, és ezzel felügyelő funkciójuk is 

van.  

Elengedhetetlen követelmény az optimálisan a projekt követelményeihez alkalmazkodó PM - 

el szemben tehát az, hogy a tervező és a PM közötti átfedett tartományokban a 

teljesítményeket idejében, világosan elhatárolja, illetve a kívánt átfedéseket felismerje, és itt 

tiszta szervezeti – szervezési szabályozást hozzon létre. Csak így lehet biztosítani a 

projektmenedzsment és a tervezés közötti szükséges elválasztást. Egy olyan tervezőnek, aki 

egyidejűleg projektmenedzser (hagyományosan az építész tervező) is, egy ilyen esetben 

magát kellene ellenőriznie. 

A következőkben röviden érintem a projekt többi közreműködőinek teljesítmény 

lehatárolását. A kivitelező vállalkozások az építtetőtől kapnak megbízást a megvalósítás 

teljesítményeinek elvégzésére vonatkozóan. Ezen teljesítmények elvégzéséhez természetesen 

menedzsment-tevékenységekre is szükség van, amelyek azonban nem fedik át az építtető 

és/vagy a külső projektmenedzser menedzsment-feladatterületeit. A kivitelező vállalkozásnak 

sokkal inkább az építtetőnek és az ő projektmenedzserének terveihez kell illeszkednie a 

ténykedésével  

A szituáció megváltozik, amennyiben az építtető az elvégzendő teljesítményekkel egy 

generálvállalkozót vagy akár egy fővállalkozót bíz meg. Ebben az esetben lényeges, 
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egyébként az eredetileg, az építtetőt érintő tervezési, ellenőrzési és irányítási feladatokkal is 

megbízzák a vállalkozást. Az építtetőnél és az ő külső projektmenedzserénél maradó 

feladatok csökkenek azzal, hogyha új illeszkedési pontokat találnak és definiálnak. 

Az építési projektek megvalósítása során mindig újabb, olyan nehézségek lépnek fel, amelyek 

technikai hozzáértést és jogi szaktudást is igényelnek. A PM feladatai jobbára technikailag 

orientáltak, azonban gyakran van szükség jogi támogatásra a teljes megvalósításhoz. 

Ha előrelátható egy jogi vonatkozás, a projektmenedzsmentnek intézkedéseket kellene hozni 

jogász(ok) bevonásával. A nagy és/vagy komplex projekteknél bevált az, hogy a jogászt az 

egész projektfolyamatra szerződtetik, és rendszeres időközönként bevonják a projektbe 

(építést kísérő jogi tanácsadás). A projekt követelményeit a projektmenedzsernek kell 

ismernie, aki aztán minden szükséges információ és dokumentum rendelkezésére bocsátása 

mellett a jogászt tájékoztatja a fennálló kérdésről, problémáról. 

A közreműködők teljesítményének lehatárolása után következhet a projektmenedzsment 

teljesítmények kapcsolódásának elemzése. 

SchelleH. Ottmann R. és PfeifferA. (2005.) a projektmenedzsmentet a DIN Német Ipari 

Szabvány alapján - „a projektek megvalósításához eszközölt vezetési feladatok összességét 

értik, amelyek szervezési, vezetés-technikai és vezetési-eszköz jellegűek” - határozzák meg. 

A projektekben történő vezetést „a projektben zajló különböző tevékenységek irányításaként 

határozzák meg, különös tekintettel a projektcélokra. Az irányító tevékenységeket előbbi 

szerzők egyedül a projektvezetőhöz sorolják.  

Schelle, Otmann, Pfeiffer bevezette a projektmenedzsment teljesítmények kapcsolódásának 

(mélységének) fogalmát is. Lényegesnek tartják, hogy a menedzsmentben különbséget 

tegyenek funkcionális és intézményes értelemben. Eszerint a szervezet nyújtja, mint szocio - 

technikai rendszer a keretet, ezen belül működik a menedzsment, mint intézmény és 

feladataikat tekintve a menedzsment, mint funkció. A menedzsment intézményhez tehát 

hozzárendelhetnek a betöltött szerepek definiálása alapján egyértelmű feladatokat 

(menedzsment funkciókat). Greiner O. Meyer H. és Stark K. (2002) különbséget tesznek a 

projektirányítás, mint stábfunkció és a projektmenedzsment, mint vonalbeli funkció között. 

(lásd 3.2 ábra) Kochendörfer B. Viering M. és Liebchen J. (2004) a projektmenedzsment és 

projektirányítás definícióját figyelembe véve megállapítják a következőket: 
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• a projektmenedzsment projektvezetésből és projektirányításból tevődik össze, 

• a projektirányítás egy „tanácsadási” teljesítmény, döntési jogosultság nélkül, amely a 

szervezeti struktúrában stáb-funkciót jelent, 

• a projektvezetés felöleli ezzel szemben a megbízó döntési és végrehajtási funkcióit, 

esetleg ezt átruházhatják külső projektmenedzserre, adva annak elegendő hatáskört. 

További lehetőség, hogy a megbízó a vonalbeli funkciónak megfelelő projektvezetési 

feladatokat átruházza külső cégre, ha azt körülményei indokolják. A projektmenedzsment 

(PM) és projektirányítás (PIR) eddig tárgyalt fogalmai mellett a projektcontrolling (PC) 

fogalmát is ezekhez kapcsolódva kell vizsgálni, mert azt úgy definiálják mint a PIR 

részfeladatát, ami felöleli az alapvető tervezési, kontroll és jelentési menedzsment funkciókat. 

A PC fogalma kapcsán egyes szerzők törekednek azt lehatárolni stratégiai és operatív 

controllingra. A két nézőpontot megkülönböztetik a szemlélési időszak (jelen vagy jövő 

orientáció), az orientáció (belső vagy külső információk) és a célkitűzés (rövid vagy hosszú 

távú) alapján. A következőkben az operatív controllingra hivatkozom, valamint a 

szakirodalom és véleményem alapján arra a PC-ra, amely a „passzív” feladatok teljesítését 

jelenti, vagyis a feladatok figyelemmel kísérését, felügyeletét, a projekttörténésekre való 

direkt befolyásolások nélkül. Ennek megfelelően a tevékenységek a következők: 

• tervezési adatok kidolgozása, 

• aktuális projekt adatok begyűjtése, regisztrálása, 

• terv – tény összehasonlítás, 

• analízis és prognózis készítése a terv – tény összehasonlításból, 

• az információk előkészítése és továbbjuttatása a jelentés keretében. 

A PM teljesítmények tagolásának következő lépcsője a PC után a projektirányítás (PIR). A 

PC-hez képest ez tartalmaz még aktív elemeket a projekt befolyásolására. A német PM 

Szövetség építési tagozata szerint a PIR az építtetői funkciók semleges és független 

gyakorlása tanácsadói, stáb-funkcióban és szervezeti, technikai, gazdaságossági és jogi 

vonatkozásban. 

 Madauss B. (1982) a következőkben látja a PIR feladatait: 

• megfelelő intézkedések bevezetése a kitűzött célok betartásához, 
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• a projektvezetés támogatása 

Ezeket egészíti ki Diederichs C.: 

• a tervezési adatok előírása, 

• irányítás (nem tévesztendő össze a projektvezetés „vezetési” 

tevékenységeivel!) 

Sommer H.(1994) szerint PM alatt az összes építtetői feladatot értjük és a projektvezetésnél 

„telepített” PIR tudja ezen feladatok egy részét, például az idő, költségcélok felügyeletét 

átvenni. A PIR tehát a PM egy részfunkciója, pontosabban az építtető projektvezetésének 

stáb-funkciója. A fentebb írtak szerint a PC a PIR részteljesítménye. 

Már többször említésre került, hogy a PM vezetési feladatokat jelent elsősorban. Sommer 

tipikus projektvezetési feladatnak tartja az építési elképzelés szakmai kialakítását, a 

lebonyolítás képviseletét az arra illetékeseknél, a döntések meghozatalát, intézkedéseket, 

konfliktusok kezelését. 

A fentiek alapján adódik az építési projektek szükséges PM teljesítményeinek hierarchikus 

tagolása, strukturálása, amelynél hasonlóan a Matrjoska babához, a teljesítmények egymásba 

„skatulyázottak”. Összességében a projekthez szükséges PM teljesítmények mindig az 

építtető és a külső megbízott fél által közösen meghozottak, figyelembe véve, hogy vannak 

nem delegálható építtetői feladatok. Az építtető szándéka, hogy a projektvezetési funkciókat 

saját maga felügyelje, így a külső PM –nél marad a PIR stáb-funkciója, a PC teljesítményeket 

is beleértve. Mindezeket szemléletesen mutatják a következő ábrák, először látható az 

intézményi (építtetői) PM szervezet a megfelelő tagolási lehetőséggel, majd a 

teljesítménystruktúra és egyben a projektszervezet funkcionális struktúrája a kapcsolódó 

feladatokkal.  

 

 

Az eddig tárgyaltak kapcsán következzék a dolgozat harmadik hipotézise: 

H3. Az építési projektmenedzsment teljesítmények egy hierarchikus struktúrába, az 

úgynevezett teljesítmény struktúrába rendezhetők. A hierarchia egyes szintjeit a főbb, 
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egymáshoz sajátosan kapcsolódó menedzsment teljesítmények (funkciók), mint a 

projektvezetés, a projektirányítás és a projektkontrolling képezik. Ezekhez  illeszkedő 

teljesítmények átfogó, egyértelmű specifikálása az eredményesebb projektmunkát segíti. 

 

 

3.2 ábra: Építtetői projektszervezet, külső projektirányító igénybevételével 

Forrás: Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement alapján, (2005) 
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3.3 ábra: Projektmenedzsment teljesítménystruktúra (funkcionális projektszervezet) 

Forrás: Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement alapján. (2005) 

A következőkben megfogalmazhatók azok a projektmenedzsment teljesítmények 

(továbbiakban tevékenységek), amelyek a fentebb tárgyalt struktúra különböző funkcióihoz 

tartoznak. Ezeket a tevékenységeket láthattuk az előző ábrán, amelyek az eddigi 

gondolatmenetnek megfelelően egyébként képezik a PM - teljesítménystruktúra, 

teljesítménykép első tagolási szintjét. Tehát a tevékenységek és azok ellátói: 

• Az építtető (megbízó) projektvezetés: előírások, döntések, feltételek biztosítása 

• Külső projektmenedzsment-projektvezetés: vezetés, érvényesítés (célok, feladatok), 

képviselet, részdöntések 

• Projektirányítás: szervezés, befolyásolás 

• Projektcontrolling: diszponálás (rendelkezés, intézkedés), kontroll, jelentés 
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Természetesen ezeket a tevékenységeket további résztevékenységekre lehet és szükséges 

bontani a jobb megérthetőség és felhasználás érdekében. Jelen dolgozat terjedelmi korlátai 

miatt az összes tevékenység részletezését nem teszem, de példának álljon itt a diszponálás 

nevű tevékenység bontása: 

Diszponálás (előírások, stb. bevezetése a projektfolyamatba)  

o kimeneti adatok vizsgálata, 

o közbenső célok megadása az előírások pontosításával, 

o tervezési adatok kidolgozása, 

o tervezési / szerződéses tartalom rögzítése. 

Előzőek folytatásaként és kiegészítéseként bevezethetők az úgynevezett tevékenység-

területek, a PM - teljesítménystruktúra, teljesítménykép második tagolási szintjeként. 

A korábban már említett AHO, a Mérnöki, Építészi Szövetségeket és Kamarákat Képviselő 

Bizottságának testülete a vizsgálatai során négy tevékenységtartományt határozott meg a 

projektirányítás teljesítményképéhez : 

• A Szervezés, információ, koordináció és dokumentáció 

• B Minőségek és mennyiségek 

• C Költségek és finanszírozás 

• D Határidők és kapacitások 

A hatékony PM - nek a teljesítménytartalmát illetően pontosan alkalmazkodnia kell a 

projektkövetelményekhez, mint például a specifikus megbízói szervezethez. Ez a szempont 

magában foglalja azt, hogy adott esetben egész tevékenységterületeket vagy azoknak részeit 

nem egy külső PM megbízott, hanem például maga a megbízó hajthat végre. Esetleg az is 

fennáll, hogy bizonyos tevékenységterületek egyáltalán nem szükségesek.. 

Természetesen felmerül a kérdés, hogy az előbbi AHO teljesítményképének négy 

tevékenységterületre történő felosztása hatékony és a követelményeknek megfelelő 

projektmenedzsmenthez elegendő-e?. Meyer H. (1992) például hat tevékenységterületet 

alkalmaz, az előzőhöz képest bővít a „szerződések” és a „környezet” tevékenységterületekkel. 
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Az IPMA, International Project Management Association (Nemzetközi Projektmenedzsment 

Szövetség) az IPMA-Competence Baseline (ICB) dokumentumában kidolgozott egy olyan 

szerkezetet, amelyben bevezették a projektmenedzserektől és a munkatársaiktól elvárt tudást, 

ismereteket, alkalmazási tapasztalatot és személyes magaviseletet is. Az ICB szemlélteti 

minden szinten a területek, az elemek és a nézőpontok általános struktúráját a tudás és 

tapasztalatok értékeléséhez.  

Természetesen lehetne hosszasan és részletesebben ismertetni a tevékenység területeket illető 

elképzeléseket, így megemlítem a PMI (Project Management Institute) által kiadott Guide to 

the Project Management Body of Knowledge, (PMBoK-Guide) [XII] (2006) dokumentumot, 

amit standarddá alakítottak át. Csábítást érezhetünk arra, hogy az összes megismerhető 

tevékenységterületből kiindulva azok egy optimális esszenciáját alkossuk meg. Túl azon, 

hogy ez jelentős kutatási munkát igényel, még azzal a veszéllyel is járhat szerintem, hogy 

nem felel meg az elvárásoknak, mert nem biztos, hogy a különböző kiindulási alapokat, 

gondolatmeneteket egy kalap alá lehet hozni. Célszerűbb az igényekből kiindulva, 

következetes gondolatmenettel kiválasztani a megfelelő tevékenységterületeket. Ennek 

szellemében vizsgáltam a már többször említett „AHO” testület vonatkozó dokumentumát, 

felhasználtam a DIN 69904-et (Projektmanagement-Systeme: Elemente und Strukturen; 

Projektmenedzsment-rendszer: Elemek és struktúrák)), amely 19 elemet ír le. A 

projektmenedzsment-elemek a DIN 69904 szerint adott funkciók hordozói egy 

projektmenedzsment-rendszerben. Ugyancsak felhasználtam még a GPM Deutsche 

Gesellshaft für Projektmanagement (Német PM Szövetség) által kiadott Deutscher 

Projektmanagement-Kanon (Német Projektmenedzsment-kánon, 2002) dokumentumot, 

mellyel kapcsolatban tudni kell, hogy kialakításánál messzemenően figyelembe vették a 

nemzetközi kutatások tapasztalatait. Mindezek után a következő ábra mutatja a kiválasztott 

hét tevékenységterületet. 
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Integráció  
Célmeghatározás 

Strukturálás 

Szervezet 

Koordináció 

Kommunikáció 

Információ / Beszámolók 

Dokumentáció 

Nyilvánosság / Környezet 

Minőség, tárgyi cél  Minőség 

Mennyiség 

Funkció 

Haszon 

Pénzügyek  Befektetési költségek 

Üzemi költségek 

Finanszírozás 

Szállítás 

Az eszközök rendelkezésre bocsátása 

Fizetés 

Biztosítékok 

Biztosítás 

Határidők  Munkacsomagok 

Folyamatok 

Keret- és részhatáridők 

Szerződési határidők 

Erőforrások  Személyzet 

Eszközök 

Anyag 

Ráfordítás 

Logisztika 

Szerződések  Magánjogi szerződések 

Közjogi szerződések 

Kiegészítések 

Konfiguráció, kockázatok  Környezeti kockázatok / esélyek 

Projekt-kockázatok / esélyek 

Konfiguráció 

Változások 

 

3.4 ábra: Projektmenedzsment-tevékenységterületek 

Forrás: Német PM Kánon alapján, (2002) 
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A PM - teljesítménystruktúra, teljesítménykép teljessé válik a projektmenedzsment 

fázisokkal, melyek a struktúra harmadik tagolási szintjét adják. A fázisokat általában 

tekintve könnyebb a helyzet, mint előző tagolási szintnél, noha itt is több lehetőség között 

lehet választani. még egyszerűbb a helyzet jelen dolgozatot tekintve, hiszen a 2. fejezetből 

ezek a fázisok már ismertek, így felhasználhatók, ide illeszthetők. ennek megfelelően a 

fázisok a következők: 

A. Projekt előkészítése  (program meghatározás, alapok meghatározása) 

B. Vázlatos tervezés   (előzetes vázlatok, vázlatos tervezés, engedélyezési tervezés) 

C. Kiviteli tervezés (kiviteli tervek) 

D. Kivitelezés előkészítése (a munkák kiadásának előkészítése, kiadás) 

E. Kivitelezés (létesítmény kivitelezése, létesítmény felügyelet, átvétel, üzembe helyezés) 

F. Projekt lezárása (dokumentációk, létesítmény gondozás) 

 

3.3.4 Lehetőségek, következtetések 

A fejezet elején vázolt célnak és terjedelemnek megfelelően tárgyaltam a PM 

teljesítménystruktúrát. Egy megfelelően tagolt, finoman részletezett, átfogó 

teljesítménystruktúra lehetőséget teremt a továbbfejlesztésre, ami ebben az esetben egy vagy a 

gyakorlat igényeinek megfelelően, többféle teljesítménykép kimunkálását jelentheti. Ez 

munkaigényes, körültekintően elvégzendő kutatási feladatnak tekinthető, amelyet a 

következőkben nagyon röviden vázolok szakértői munkák és elképzelések alapján. 

Az előzőekben láthattuk a PM teljesítmények differenciált strukturálását, az egymáshoz, 

egymásba kapcsolódó teljesítménykategóriákat, így a projektkontrollingot, projektirányítást és 

projektmenedzsmentet. Megismertük a PM teljesítménystruktúra különböző tagolási szintjeit, 

másképpen fogalmazva annak három dimenzióját, így a PM tevékenységeket, PM 

tevékenység területeket és PM fázisokat. Az elképzelések szerint ezekből létrehozható a  

három - dimenziós teljesítménymátrix, amelyet úgy kell elképzelni – legalább is látványát 

tekintve - mint egy kockát (Rubik kockát). A kocka felbontható (felszeletelhető) kisebb 
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részekre és ezek megfeleltethetők az említett három dimenzió elemeinek. A továbbiakban 

meghatározásra kerülhetnek a három - dimenziós PM teljesítménymátrix egyes elemeihez 

tartozó PM - teljesítmények. Egy nagyon részletezett és minden teljesítmény területre 

kiterjedő PM teljesítményképhez szükségesek a nemzetközi standardok, illetve a standardhoz 

hasonló teljesítményspecifikációk. Az ezekben lévő egyes teljesítmények egy külön, erre a 

célra készített adatbankba kerülnek. A teljesítménymátrix célzatos előkészítése után 

hozzárendelhetik ahhoz az adatbankban tárolt teljesítményeket. Az azonos elemek 

összefésülésével keletkezhet egy átfogó, a mindenkori projektszituációra vonatkoztatható, 

könnyen differenciálható teljesítménykép. 

Ebben a fejezetrészben kidolgozottak alapján megfogalmazom a dolgozat 3. tézisét. 

 

A fejezetben leírtak, valamint a tézis „kiegészítéseként” jelenjenek meg itt az alábbi 

következtetések: 

• Kidolgozható a PM - teljesítmények egységes és semleges teljesítményi és díjazási 

irányvonala, amelyet a megbízó és a megbízott is felhasználhat díjazási kalkuláció 

készítésére. 

• Létrehozható egy kellően rendszerezett, átfogó és egységes teljesítménykép, amely a 

differenciált strukturálásnak köszönhetően lehetővé teszi az integrált és részletezett 

teljesítmények specifikálását. 

T3. Az építési projektmenedzsment teljesítmények egy hierarchikus struktúrába, az 

úgynevezett teljesítmény struktúrába rendezhetők. A hierarchia egyes szintjeit a főbb, 

egymáshoz sajátosan kapcsolódó menedzsment teljesítmények (funkciók), mint a 

projektvezetés, a projektirányítás és a projektkontrolling képezik. Ezekhez illeszkedő 

teljesítmények átfogó, egyértelmű specifikálásával létrejöhet egy teljesítménykép, ami az 

eredményesebb projektmunkát segítheti. 
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3.4 az építési projektfolyamatok irányítása kibernetikai szemléletű 

szabályozással 

3.4.1 Komplex építési projektek és a kibernetika 

A kibernetika szó a görög nyelvből ered és „vezetői művészetet” jelent. A kibernetika tehát 

egy fogalom, melyet a történelem folyamán már Platon is felhasznált a vezetés és kormányzás 

művészetéhez. Ezt a fogalmat sajnos még mindig a természettudomány és matematika 

orientált tudományágak egy oldalhajtásaként tartják számon. James Watt centrifugális 

erőszabályozója mellett a termosztát által szabályozott fűtő berendezést szokták példaként 

felhozni. (Greiner O. 1989) 

Ma már a technikai kibernetika példái mellett szívesen említenek meg kibernetikai 

magatartást is. A fenti természettudományos, matematikai szűkítésétől megszabadítva és 

szélesebb alapra helyezve, a kibernetikára érvényes, hogy az ember, a szervezet, a környezet 

és a technika szorosan hozzátartozik. Ennek a kiterjesztésnek egy lépését tette meg 1948-ban 

Norbert Wiener, aki az Egyesült Államokban a kibernetikát, a magasan összetett, dinamikus 

rendszerek tudományának nevezte.  

A kibernetika az önszervezés, a céltudatos vezetés tudománya és művészete az összetett 

cselekvési rendszerekben. Nagyon leegyszerűsítve megállapíthatjuk, hogy ahogyan a fizika az 

erők, vagy jobban mondva az energia, a kémia pedig az anyagok tudománya, úgy a 

kibernetika az információ tudománya. Az információ a kibernetikai felfogásban a harmadik 

természettudományi alaphalmaz, amely az anyagokat és energiákat egy értelmes rendszerré 

szervezi. 

Azokat, akik az eddigi kibernetika fogalmaiban gondolkodtak, az új definíció ezek után 

összezavarhatja. A legfontosabb különbség, hogy az értelmezés ezen formája a szabályozandó 

rendszereket nem technikailag-matematikailag, hanem biológiailag szemléli. A szabályozandó 

rendszereket nem tartják „halottnak” és nem abból indulnak ki, hogy minden folyamat 

központilag átlátható és szabályozható. Ezen értelmezés azt állítja, hogy minden természetes 

rendszernek evolúciós, vagyis önszervező automatizmusa van; tehát egy belső kényszere, 

hogy önmagát szervezze. 

Fentieken elgondolkozva, azt a késztetést érezzük, hogy a projektek és a vállalkozások 

fejlesztéséhez ezen ismeretekhez nyúljunk vissza, noha korábban ez nem volt ismeretes, 
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szokásos megoldás. Ugyanis a funkcionálisan összetett természeti rendszerekről alkotott 

tudásunk segíthet az ugyancsak összetett építési projektek kormányzásában. Az élő 

szervezetek minden megjelenési formájukban mindenkor azzal a problémával küzdöttek, 

hogy a megváltozott életfeltételekhez rugalmasan alkalmazkodjanak. A biológiai evolúciót 

ezen keresztül - ahogy korábban már megtapasztaltuk - mint az összetettség kezelésének 

permanens folyamataként is értelmezhetjük. (Greiner O. 1989) 

A kibernetika nem csak vezetői művészetet, hanem a komplex rendszerek céltudatos 

befolyásolásának lehetőségét is jelenti. Ezzel nem azt érjük el, hogy jobb számításokat vagy 

terveket készíthetünk a projekt folyamatrendszerének ismert kezdeti paramétereiből, hanem 

azt, hogy ezeket a rendszereket az eddigieknél jobban befolyásolhatjuk. Nem azt kérdezzük, 

„Mi ez?”, hanem „Mit csinál ez? Hogyan viselkedik ez? Milyen a szerkezete?” (Ross Ashby 

1989). A kibernetikai módszertan mindig a céltudatos improvizálás módszertana.  

A kibernetikai szemléletű alkalmazásokhoz szervesen kapcsolódik a szabályozókör fogalma. 

Egy szabályozókör az információk zárt körfolyamata, és egy rendszer, amely a 

visszacsatolások révén önmagát szabályozza. (Lásd 3.5 ábra) Ez valójában két dologból áll: a 

szabályozandó értékből (pl.: a vízállás egy csatornarendszerben, a benzinszint a porlasztóban, 

egy hormon koncentrációja a vérben, a projektcsapat tagjának magatartása, stb.), másrészt a 

szabályozóból, amely az előbbi értékeket változtatni képes. A szabályozó egy mérő érzékelőn 

keresztül méri a szabályozandó érték aktuális helyzetét. Ha ezt a helyzetet egy zavaró tényező 

megváltoztatja, akkor a szabályozó egy beállító mechanizmussal korrigálja a szabályozandó 

rendszert, amely ily módon önmagába visszakapcsolódik. Ha a mérő érzékelője túl magas 

értéket regisztrál, úgy ezt az értéket a beállító mechanizmus csökkenti, ha az érték túl 

alacsony, akkor növeli. De a szabályzó önmagát is irányítja – legyen szó arról, hogy a 

szabályozót előzőleg beállítják, vagy egy másik rendszerre csatolják – illetve ezen kívül még 

adott vezérlési érték szerint is irányítható, amely a szabályozót is vezérli és előírja neki az 

úgynevezett tervezett értéket. Ez a tervezett érték lehet változó, így például egy másik 

szabályozó kör szabályozandó értéke lesz. Ez a szabályozandó érték lehet egy harmadik 

szabályozó kör beállítási értéke, és ez az érték esetleg egy további kör zavaró értéke is lehet. 

Így a valóságban sohasem léteznek izolált, zárt szabályozó körök, hanem mindig csak  
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3.5 ábra: A kibernetikai szabályozókör elvi modellje 

Forrás: Dworatschek S.(2004) alapján 

egymással kölcsönös viszonyban álló, többszörösen elágazó szabályozókörök nyílt rendszerei, 

melyek tervezett értékei egymástól függenek. 

Az előzőekben ismertetésre került a szabályozókör általában, annak sajátosságai és működési 

mechanizmusa. Tanulmányozzuk ezt most az építési projektek folyamatait illetően!   

A projekt tervezése és kivitelezése során dinamikus folyamatok játszódnak le. Az építési terv 

célként egy statikus képződményt ír elő. Az odavezető út állandóan változó állapotok 

folyamata, melynek egyes fázisai fejlődési fokozatok egész sora, amelynek a végén maga is 

statikus lesz. A tervezés maga nem egy folyamatot ír le, amennyiben cselekvési utasítások 

megvalósítását értenének alatta. Sokkal inkább a statikus cél „leírását” jelenti, ami a 

megvalósítással érhető el. Az építési projektmenedzsment mindenek előtt a célhoz vezető úton 

zajló folyamatok tervezéseként, ellenőrzéseként és irányításaként értelmezhető. Szükséges, 

hogy a kapcsolódó projektfolyamatok sorát mind egészében, mind részleteiben értelmezni 

tudják. Ezt elérhetik a tervezési eredmények felbontásával és elemzésével, mely részletek 

tükröződhetnek az idővel, költséggel, minőséggel kapcsolatos dokumentumokban. 

Egy kibernetikai szabályozó kör modellje képezi a tervezési, ellenőrzési és irányítási 

folyamatok alapját. Az építési folyamatok kivitelezésénél a tervezés által előírt paramétereket 

követik és döntéseket hoznak, melyek a kivitelezés módjára, valamint a megtervezett 
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objektum minden jellemzőjére vonatkoznak. Kivitelezés alatt, vagyis a megvalósítási 

folyamat során zavaró tényezők léphetnek fel, melyek a megvalósítási folyamatot 

befolyásolják. (lásd 3.5 ábra) A folyamatok állandó ellenőrzése információkat szolgáltat a 

tervezett értékektől való eltérésről. A tény és a terv értékek összehasonlításával megállapítják 

a céltól való eltérés mértékét és módját. Az így hozott megállapítások újabb tervezési munkát 

eredményezhetnek, melyek felhasználásával korrigálni lehet a céltól való eltéréseket. Ez az 

irányítási tevékenység része. A folyamatokat zavaró tényezők nem csak egy jellemzőre 

hatnak, hanem többet is érintenek. Ez a szabályozási kör jelentősebb komplexitását 

eredményezi. A számos jellemző kölcsönösen hat egymásra, és más, velük összefüggő 

folyamatra is hatnak. 

A projektirányítás munkamódszere alapvetően a kibernetikai szabályozó kör 

törvényszerűségeit követheti – kiegészülve az információs folyamattal - és rendkívül összetett 

jellegű. A szabályozókör és az információs folyamat kapcsolódását mutatja az alábbi ábra. 

 

3.6 ábra: A kibernetikai szabályozókör és az információs folyamat 

Forrás: RöselW. alapján (1994) 
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3.4.2 Egy lehetséges szabályozókör – modell bemutatása 

Az építési projektek, melyek feladatunkat képezik, rendszerint többnyire bonyolult, nagyon 

gyakran komplex rendszerek. Ennél fogva a tervezési és kivitelezési folyamat alatt a 

bonyolultságból és komplexitásból eredő problémák is felléphetnek. A rendszer, vagyis a 

projekt sok különböző, erősen összekapcsolódó hatásértékekből és alrendszerekből áll, 

amelyek dinamikusan, azaz nem egzaktan előre meghatározott módon, kölcsönhatásban 

állnak egymással. Egy rendszeren belül ezen határértékek, alrendszerek és kölcsönhatásuk 

megértése, továbbá hálózataik feltárása döntő szerepű a projektszervezés működésének 

szempontjából.  

Nagyszámú szakirodalom tanulmányozása alapján Meyer H. (1992 ) megállapította, hogy 

nem léteznek egyértelmű, tudományosan bizonyított módszerek, amelyek biztonsággal 

ajánlhatók a komplex folyamatstruktúrák kezelésére. Ennek ellenére több szakértő 

(Dworatschek, Greiner, Debusmann, Meyer) is kidolgozott kibernetikai szabályozókör – 

modelleket.  

Greiner (2002) hangsúlyozza, hogy a nehezen kiszámítható, összetett építési projektek 

lebonyolításánál a menedzsment rendszerrel szemben meghatározott követelményeket 

(célokat) szükséges támasztani. Ezek a követelmények mindig a projekt céljaitól függenek, 

mint például használat, költségek, határidők, minőség, stb. A legtöbb építési projektnél a 

menedzsment rendszerrel szemben támasztott követelmények lényegében négy szempont köré 

csoportosíthatóak. Ha ez a négy szempont mind teljesül, akkor feltehető, hogy ezzel a 

menedzsment rendszerrel az összetett építési projektek célirányosan levezényelhetőek. Ha 

megvizsgálunk egy kibernetikai irányítórendszert, annak négy pontból álló 

követelménylistáját, akkor a következők a legfontosabbak: 

A. Céltudatos önszervezés 

Az összetett rendszereknél a célok és a keretfeltételek meghatározása először is a kibernetikán 

keresztül lehetséges, amely szerteágazó gondolkodást követel. „Átfogó, valódi és időben 
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érkező információk által kerülnek az építési projektek résztvevői abba a helyzetbe, hogy 

önállóan, decentralizáltan és céltudatosan cselekedhessenek. A kibernetikai tervezés előkészíti 

az információkat, amelyek az önszervezési folyamatot elindítják.” (Grote H. – Ludwig  1988). 

B. Céltudatos irányítás 

A céltudatos irányítás a kibernetikai szabályozókör segítségével történik, a folyamatos terv / tény 

összehasonlítás kiindulási pontokat ad az elemzésre és a szükséges irányítási intézkedésekre. 

C. Korai figyelmeztetés 

Az objektum elkészítéséhez mértékadó adatokat a projekt lebonyolítás minden fázisában, már 

a tervezésnél meghatározzák. Az eltéréseket folyamatosan, és nem csak az építés 

kivitelezésénél mutatják ki. A figyelmeztetés tehát a lehető legkorábbi időpontban 

bekövetkezik, minden esetre a kivitelezés kezdési időpontjáról való döntés előtt. 

D. Egyszerű alkalmazás és kezelés 

Az adatokat és információkat a projekt lebonyolítás minden fázisában csak a szükséges 

terjedelemben és pontossági fokban dolgozzák fel. Az információt érthető formában 

ábrázolják, hogy az jól szolgálja a mindenkori felhasználót, és ennek segítségével a döntési 

folyamat részese lehessen. 

Mindezek után lássunk egy szabályozókör modellt, amely némileg eltér és egyszerűbb az 

általam tanulmányozott Debusmann E. és Meyer H. (1991) modelljétől. A szabályozókörben a 

3.3 fejezetben már előfordult projektmenedzsment teljesítmények (komplex tevékenységek) 

láthatók, amelyek főleg a projektkontroll és projektirányítás funkciót alkotják. (lásd 3.3 ábra) 

Ezen komplex tevékenységek tartalmát részletezem a következőkben. 

A projektmenedzsment (szervezet) meghatározott előírásokat vesz figyelembe a projekthez. 

Ezek lehetnek elsődleges cél-előírások, vagy normák, irányelvek, amelyek az építtetőtől 

származnak. Az elsődleges cél-előírásoknak alárendelt részlet-előírások közvetlenül 

meghatározhatók a projektvezetés által, ameddig ezek az előírások nem veszélyeztetik a 

fölérendelt célok betartását. Az „előírások” ténykedés alatt nem csak azok projektkezdéshez 

értelmezett egyszeri helyzetét értjük. A projektfolyamatban keletkezhet rendszerint sokféle 

konfliktus, a változtatás szükségessége, amelyek felől döntenek. Ilyen döntések, amennyiben 

azok a projektkezdéskor megadott projektcélokat befolyásolják, ugyancsak hozzárendelhetik a 
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„cél-előírások” cselekvéshez. Ha ezek a döntések a fölérendelt és a projektkezdéshez 

megadott projektcélokat nem befolyásolják, hozzárendelik a rész-előírások cselekvéshez. 

Miután a specifikált előírásokat, illetve döntéseket előterjesztették, beillesztik ezeket a 

projektfolyamatokba. Ez a bevezetés kezdődik a diszponálás (rendelkezés, intézkedés) 

ténykedéssel. A diszponálás felöleli a kimeneti adatok vizsgálatát, a majdan következő 

tevékenységeket, tendenciákat figyelembe véve. Ezen a bázison pontosítják az előírásokat 

egyes és közbenső célokká. Ez lényegében az ún. ’cselekvési út” kidolgozása, (lényegében 

tervezés) amely az említett célokat valósítja meg. Az út persze többféle is lehet, dönteni kell 

róla. Az előzőekben említett szakértők (Debusmann E., Meyer H.) modelljéhez képest itt van 

a legnagyobb különbség, így összefoglaltam az előkészítő tevékenységeket (célok kitűzése, 

tervezés, döntés) a „diszponálás” hatáskörébe. A projektet befolyásoló döntéseket az 

„előírások” ténykedés során kell meghozni. A diszponálás jelenti aztán végül is az előírások 

és döntések átvételét, illetve beépítésüket a tervezési folyamatba. A tervezés és diszponálás 

eredményeként rendelkezésre állnak a lehetséges cselekvési utak alternatívái. 

A szervezés ténykedéssel hat a projektmenedzsment a projekt résztvevőkre, hogy a 

diszponálást megismertesse és folyamatba helyezze. Ide tartozhat még például a szerződések 

megkötése, a szabályozott információkról és kommunikációról való gondoskodás. A 

mindenkori feladatot a „szabályozási útra” terelik a szervezési ténykedéssel. 

A projektmenedzsment felügyeli, nyomon követi a projektet a kivitelezés folyamán, 

rendszerint más projektközreműködők segítségével. Ezt a ténykedést nevezik kontrollnak. 

Ennek során megállapítják a közreműködők által elért tényleges eredményeket és elvégzik a 

terv – tény összehasonlítást. A tervezett adatok rendelkezésre állnak a „diszponálás” 

ténykedés eredményeként. Végül vizsgálják a számított eltéréseket, és trendeket munkálnak 

ki. 

Előbbiek felhasználásával a projektmenedzsment a befolyásolásnak nevezett ténykedéssel 

tehet arról, hogy a megismert eltéréseket korrigálják. Ez történhet koordinálási és irányítási 

intézkedésekkel, amely a tevékenységeket „visszakényszeríti” a tervezett állapothoz. Ha ez 

adott tevékenység esetében nem sikerül, dönteni kell a lehetséges változásról, új előírásról. 

A szabályozókör végén helyezkedik el a jelentésnek nevezett cselekvés, amely a tervezett és 

tényleges projektfolyamatokról ad felvilágosítást. Mind a tervezési előírások betartása, mind 



 106 

az ettől való eltérés, az eltért tevékenységek visszakényszerítése a tervezett állapothoz a 

„befolyásolással” – mindezekről szól a jelentés. A tervezettől való eltéréseket, amelyek eltérő  

hatását nem tudják befolyásolni, tanulmányozni kell és úgy „előkészíteni”, hogy a 

döntéshozók dolgát megkönnyítsék. Természetesen a „jelentés” cselekvés eredményeit egy 

dokumentációba foglalják. Ez a cselekvés annyiban különbözik az említett szerzők 

megközelítésétől, hogy az aktuális projektstátusról, stb. szóló beszámoló mellett a szükséges 

döntések is előkészítendők, hogy azokat az „előírások” cselekvés során reálisan és 

célorientáltan hozzák meg. 

Az előzőekben ismertetett komplex tevékenységek alkotják a szabályozókört, amelyet a 3.7 

ábra illusztrál. 

 

3.7 ábra: Szabályozókör a teljesítménystruktúrában definiált tevékenységekkel 

Forrás: Debusmann E. és Meyer H. alapján,(1991) 

A fentebb leírtak tartalma és összefüggései alapján megfogalmazom a dolgozat 4. hipotézisét. 
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H4. A komplex építési projektfolyamatok eredményesen befolyásolhatók a kibernetikai 

szabályozókörök alkalmazásával. Kidolgozható és alkalmazható olyan szabályozókör-

modell, amellyel lehetővé válik a projektsikerben mérvadó tényezők irányítása. 

A megismert szabályozókör tovább fejleszthető olyan értelemben, hogy komplex 

tevékenységei hozzárendelhetők a 3.3 fejezetben tárgyalt teljesítménystruktúra főbb 

menedzsment funkcióihoz, így a projektkontrollinghoz, projektirányításhoz, 

projektmenedzsmenthez A szabályozókör tevékenységei, valamint a menedzsment funkciók 

specifikálását, tartalmát megismerve nem okozhat komoly problémát azok hozzárendelése 

egymáshoz. Így tehát a projektkontrolling funkcióhoz rendelhetők a diszponálás, kontroll és 

jelentés tevékenységek. A már ismert teljesítménystruktúra hierarchiának megfelelően a 

projektirányítás funkció felöleli a projektkontrollingnak megfelelő tevékenységeket, továbbá 

hozzárendelhetők még a szervezés és befolyásolás tevékenységek. Az építtető által 

delegálható projektvezetési feladatokat a szabályozókörben megfeleltethető a „részlet-

előírások” cselekvésnek. Ehhez tartozhat a projekt és projektrésztvevők vezetése bizonyos 

értelemben (gyakran külső projektmenedzser révén), a projekt képviselete, a szükséges 

intézkedések megtétele, amelyek az elsődleges projektcélokat nem befolyásolják. A „cél-

előírások” cselekvés az építtetőnél marad, mint amely nem delegálható. Természetesen a 

definiált teljesítménystruktúrának megfelelően a projektmenedzsment funkcióhoz tartozik a 

szabályozókör összes tevékenysége. Az általam kidolgozott, alábbi ábra mutatja az 

előzőekben látott szabályozókört, hozzárendelve tevékenységeit az egyes menedzsment 

funkciókhoz. 
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3.8 ábra: Szabályozókör és tevékenységei, a főbb menedzsment funkciókhoz rendelten 

 

3.4.3 A kibernetika szemléletű folyamatszervezés 

Az előző részfejezetben ismertettem egy lehetséges szabályozókör felépítését és tartalmát, a 

tartalmán keresztül érzékeltettem annak szabályozási szerepét. Itt elsősorban a „szabályozó” 

tevékenységek állnak a középpontban, kevésbé érzékelhető a teljes projektfolyamat és az  

abban közreműködő résztvevők és feladataik. Ezt a hiányosságot igyekszenek pótolni a 

kibernetika elvű folyamatszervezés lehetőségeinek vizsgálatával. Lényegében a kibernetikai 

szemléletet kiterjesztik a projektek folyamatszervezésének egészére, beleértve például abba az 

idő-, költségtervezést is. A szakirodalomban többen is érintik ezt a témát, hol vázlatosan, hol 

részletesebben. (Diederichs, Rösel, Sommer, Dworatschek, Greiner stb.) Kiemelném közülük 

Greiner O. nevét és munkásságát, aki a kibernetikai szemléletű szervezeti felépítés és 
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folyamatszervezés teljes rendszerét dolgozta ki. Nem célom a téma részletes ismertetése, ezért 

vázlatosan, összegző jellegű ábrák bemutatásával igyekszem annak lényegét ismertetni. 

A folyamatszervezés tájékoztat adott projektben a feladatterületekről, tevékenységekről, 

követelményekről és az információs folyamatról. A kibernetikai folyamatszervezés alapja a 

szervezeti felépítés. A folyamatszervezésből egyértelműen kiderülhet, mely tevékenységi 

területeket és pozíciókat kell betölteni, ez kiegészíthető a kibernetikai szabályozókör alapján 

azzal, hogy a különböző szervezeti pozíciókban milyen feladatokat kell teljesíteni. 

Felvilágosítást nyerhetnek a projekten belüli információáramlásról is, ennek alapján 

tervezhető, hogy mely értekezleteket, megbeszéléseket kell megtartani, mely közreműködők 

vegyenek ezeken részt, mit kell elintézni, megcélozni az említett alkalmakkor. A következő 

ábra a projekt teljes folyamatát átfogja és mutatja a főbb közreműködők beilleszkedését a 

folyamatba és a szabályozókörökbe. Az ábrán több szabályozókör látható, amelyek 

„működésüket” tekintve hasonlíthatók az előzőekben bemutatott modellhez, némileg 

egyszerűsítve és rövidítve mondhatjuk, hogy az egyes szabályozó körökben a tervezett 

célelőírásokat rögzítik, ezeket megvalósítják, és a terv-tény összehasonlítással a célelőírások 

betartását ellenőrzik. A terv-tény eltérés megállapításával együtt megtörténik az elemzés és az 

újonnan tervezett cél - adatokkal folytatódhat a feladatok megvalósítása. A kibernetikai 

szemléletű folyamatszervezés alkalmazásával, az egyes szabályozó körökben elvégzik a 

tevékenységek hozzárendelését és definiálják a minősítési követelményeket a felelős 

pozíciókhoz. Tehát a tényadatok és a változások rögzítése, elemzése és kiértékelése történik 

az átlátható szabályozó körökben, amelyek egymáshoz kapcsolódnak és a teljes rendszer egy 

részét képezik. Minden szabályozó körben meghatározott az információ - áramlás, és az a 

projektirányításon keresztül kapcsolódik a többi szabályozó körhöz. 
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3.9 ábra: Példa a kibernetikai szemléletű folyamatszervezésre 

Forrás: Greiner O.(2002) alapján 

A következőkben röviden foglalkozom a folyamatszervezés két fontos területével, az 

időtervezéssel és a költségtervezéssel, felhasználva ugyancsak a kibernetika szemléletét. 

Hangsúlyoznám, hogy itt szó szerint az időtervezés (költségtervezés) folyamatának 

szervezéséről van szó és nem annak módszertani, technikai oldaláról. 

Amennyiben az időtervezést komplex projektek esetében végzik, akkor az előirányzott 

célhűség, a hatékony lebonyolítás leginkább kibernetikai menedzsment-módszerrel vihető 

végbe. Döntő jelentősége van a szervezett projekt lebonyolításnál, más kibernetikai szabályok 
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mellett a szabályozókörök alkalmazásának. Egy kibernetikai szabályozókör értelmében az 

időtartamokat, határidőket minden projektfázisban három lépésben dolgozzák ki: 

Szabályozókör: A. Időtartam meghatározás a megkövetelt pontossággal. 

   B. A számított határidők terv-tény összehasonlítása a célelőírásokkal.

   C. Elemzés és céltudatos irányítás céleltérés esetén. 

A folyamatszervezésnek lehetővé kell tenni minden projektfázisban a határidők céltudatos 

alakítását, annak figyelembe vételével, hogy szem előtt tartják a peremfeltételeket és bevonják 

a projektben közreműködőket. Az időtervezés folyamatának szervezését a teljes 

projektszervezés részeként lehet értelmezni, beillesztve azt a projektirányítás keretébe. A 

következő ábra az időtervezés teljes folyamatát ábrázolja, valamint érzékelteti hogyan 

kapcsolódik az időtervezés az egyes projekt fázisok tervezési dokumentumaihoz, illetve 

láthatók a fontosabb kapcsolódások a rendszer elemek között. A szabályozókörök az egyes 

fázisokban:  

A durva időterv szabályozóköre: Előző projektek létesítményrészeiből kiindulva megállapított 

határidők maximum +/- 10 %- kal térhetnek el az elemzési fázisban kialakított határidőktől. A 

megengedett eltérés betartásával a projekt irányítói elérhetik a rögzített célok határidőn belüli 

elérését.  

Szabályozókör a finomított időtervhez: A számított időtartamok az előtervezési fázis durva 

pontosságú időtartamaival szemben maximálisan +/- 5% - al térhetnek el. Ennek a tűrésnek a 

betartásával lehetővé válhat a projekt időben történő befejezése. 
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3.10 ábra: Az időtervezés folyamatának rendszere szabályozókörökkel 

Forrás:Greiner O. (2002) alapján 

A kivitelezési időterv szabályozóköre: Hogy a határidők betartását a kivitelezési fázisban 

garantálni lehessen, mindig lennie kell visszacsatolásnak, vagyis a kivitelezés folyamatában, 

meghatározott időpontokban terv-tény összehasonlításnak. A projekt irányítóinak célszerű 

meghatározni a kivitelezendő szerkezetekre a minőséget és az erőforrás ráfordítás mértékét, e-

nélkül nehéz megbízható ütemtervet készíteni. 
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A folyamatszervezésnek - hasonlóképpen az időtervezéshez - minden projektszakaszban 

lehetővé kell tennie a költségtervezést, a költségek célirányzott alakítását, figyelembe véve a 

feltételeket és a projektben résztvevők bevonását. A költségtervezés folyamatának szervezését 

a teljes projektszervezés részeként kell érteni és ennek megfelelően bekapcsolni. Ez a 

szervezés- és az információs menedzsment segítségével történik a projektirányítás keretében.  

(Mahlknecht J. 1989) Nagyobb, komplex építési projektek esetében beszélhetnek információ-

menedzsmentről. A költség információs rendszer közvetlenül kapcsolódik a többi 

projektinformációhoz a projektirányítás segítségével. Az információ döntő jelentőségű egy 

kibernetikus költségtervezési rendszer egyszerű és érthető alkalmazása érdekében. Az 

információknak olyan formában kell megjeleníteni, hogy a mindenkori információadóknak és 

információ-átvevőknek is érthetőek legyenek. Ezáltal elérhető, hogy őket is aktívan 

bevonhassák a döntési folyamatokba. (Brandenberger J.– Ruosch E. 1991) 

Az eddig tárgyaltak szellemében a komplex projektek csak célirányos kibernetikai 

menedzsment eljárásokkal bonyolíthatók le. Egyéb kibernetikai szabályok és törvények 

mellett döntő jelentősége van a szabályozókörök alkalmazásának a projekt lebonyolításában. 

Egy kibernetikai szabályozókör értelmében minden projektfázisban a következő három 

lépésben kell a költségeket feldolgozni:  

Szabályozókör:  A. Költségek megállapítása a szükséges pontossággal. 

B. A költségek terv – tény összehasonlítása a céladatokkal.  

C. Az eltérések elemzése és korrekciós intézkedések. 

A következő (3.11) ábra részletesen bemutatja a költségtervezés folyamatát, a folyamaton 

belül a költségek fokozatos pontosításának fejlődési lépcsőit és azokat az elkészített 

dokumentumokat, melyek alapján a költségek kalkulációja lehetővé vált. 
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3.11 ábra: A költségtervezés folyamatának szervezése szabályozókörökkel 

Forrás: Greiner O. (2002) alapján 

 

PROJEKTCÉLOK és FELTÉTELEK 

LÉTESÍTMÉNY 

 
Használati funkciók Tér-,helyiségprogram KÖLTSÉGKERET 

 +/- 15 % 

Költség-megállapítás 

Létesítmény leírás Előzetes terv 1:200 KÖLTSÉGBECSLÉS 
 +/- 10 % 

Költség-megállapítás 

Építmény leírás 
Tervek készítése 1:100 KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

 +/- 5 % 

Költség-megállapítás 

Helyiségek leírása Kivitelezési tervek KÖLTSÉGVETÉS 
 +/- 3 % 

Költség-megállapítás 

Teljesítmény (tevékenység) Építmény-kivitelezés KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS 
 +/- 0 % 

Költség-megállapítás 

Hely / berendezés könyv Építményátadás KÖLTSÉGKIÉRTÉKELÉS 

Költség-megállapítás 

ÉPÜLET LÉTREHOZÁS 
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3.4.4 Összegzés, következtetések 

A kibernetika nem csak vezetői művészetet, hanem a komplex rendszerek céltudatos 

befolyásolásának lehetőségét is jelenti. Ezzel nem azt érjük el, hogy jobb számításokat vagy 

terveket készíthetünk a projekt folyamatrendszerének ismert kezdeti paramétereiből, hanem 

azt, hogy ezeket a rendszereket az eddigieknél jobban befolyásolhatjuk.  

A folyamat - koordináció két módját különbözteti meg Schelle H. (2004) 

- Előzetes koordináció, mint előre tekintő egyeztetés 

- Visszacsatoló koordináció, mint a zavarokra reagálás 

Az előzetes koordináció a projektmenedzsmentben a tervek és programok alapján történik. 

Mivel a projekteknél csaknem mindig fellépnek zavarok, így a projektirányításhoz feltétlenül 

szükség van visszacsatoló koordinációra is. Mint azt a 3.5 ábrán láthattuk, a kibernetikai 

szabályozókör lényeges eleme a visszacsatolás. Egy kibernetikai szabályozó kör modellje 

képezheti a tervezési, ellenőrzési és irányítási folyamatok alapját. 

A projekt nehézségi fokával összehangolt folyamatszervezés döntő hatással lehet a 

projektsikerre. A projekt nehézségi fokát meghatározzák: a létesítmény nagysága, a technikai 

színvonal, határidők, a projektmunkatársak képességei és a különféle peremfeltételek. Az 

építési projektek rendszerint a bonyolulttól a komplexig terjedő skálán találhatók. Emiatt 

nehezen kiszámíthatók, célirányos módszereket kell alkalmazni velük kapcsolatban. 

A 3.4.2 részfejezetben ismertettem egy lehetséges szabályozókör felépítését és tartalmát, a 

tartalmán keresztül érzékeltettem annak szabályozási szerepét. Itt elsősorban a „szabályozó” 

tevékenységek állnak a középpontban, kevésbé érzékelhető a teljes projektfolyamat és az 

abban közreműködő résztvevők és feladataik. Ezt a hiányosságot igyekszenek pótolni a 

kibernetika szemléletű folyamatszervezés lehetőségeinek vizsgálatával. Lényegében a 

kibernetikai szemléletet kiterjesztik a projektek folyamatszervezésének egészére, beleértve 

például az idő- és költségtervezést is. 

 

A fejezetben (3.4) foglaltak összegzése alapján a dolgozat 4. tézise a következő: 
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Az egyes szabályozó körökben a tervezett célelőírásokat rögzítik, ezeket megvalósítják, és a 

terv-tény összehasonlítással a célelőírások betartását ellenőrzik. A terv-tény eltérésnél 

megtörténik az elemzés és az újonnan tervezett céladatokkal folytatódhat a feladatok 

megvalósítása. A kibernetikai folyamatszervezés alkalmazásával, az egyes szabályozó 

körökben elvégzik a tevékenységek hozzárendelését és definiálják a minősítési 

követelményeket a felelős pozíciókhoz. Ezzel egy, a projektcélokra orientált 

projektszervezetet hoznak létre a célok eléréséhez szükséges minőségi követelmények 

megfogalmazásával, amelyek a projekt közreműködőkre és menedzsment eszközökre is 

vonatkoznak. 

 

3.5 Az építési projektfolyamat hatékonyságának növelése 

értékelemzéssel  

3.5.1 Bevezetés 

Ismerhetünk különféle elemzési és értékelési módszereket a projektekkel kapcsolatos 

döntések előkészítéséhez. Legyenek ezek műszaki-gazdasági elemzési vagy 

hatékonyságvizsgálati módszerek, közös jellemzőjük, hogy valamelyest már ismert, kialakult, 

esetleg megvalósult fejlesztési koncepciók, megoldási alternatívák egymással történő 

összemérése alapján tesznek megállapításokat. Az értékelés ez esetben olyan ítéletalkotást 

jelent, ami magukra a vizsgált megoldási alternatívákra, fejlesztési koncepciókra csak 

közvetett módon hat vissza, inkább a közülük való választást segíti, illetve a választást 

követően mérlegeli az elért eredményeket, de nem illeszkedik be szervesen az alkotó 

folyamatba. (Értékelemzés az építésben, ÉGSZI Gyorsjelentés,1982 február) 

Ezzel szemben az értékelemzés olyan kreatív eljárás, amelynek elsődleges célja új, korábban 

nem létező megoldások kifejlesztése, vagy létező megoldások továbbfejlesztése a 

T4. A komplex építési projektfolyamatok eredményesen befolyásolhatók a kibernetikai 

szabályozókörök alkalmazásával. Kidolgozható és alkalmazható olyan szabályozókör-

modell, amellyel lehetővé válik a projektsikerben mérvadó tényezők irányítása. 
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gazdaságossági szempontok következetes érvényre juttatásával. Az értékelemzés tehát 

alapvetően az innováció és a racionalizálás eszköze, a gazdasági hatékonyság növelését 

célzó szisztematikus tevékenység. Szemléletének, logikájának lényege a funkciókra való 

koncentrálás és olyan megoldások keresése, amelyek a szükséges funkciókat a lehető 

legalacsonyabb összköltséggel teljesítik. Az elemzés tárgyát képező terméket vagy folyamatot, 

szervezési megoldást és projekt tervet abból kiindulva vizsgálja, hogy a vevő, illetve 

felhasználó milyen funkciókat vár el a „terméktől”, valamint olyan megoldások kidolgozására 

törekszik, amelyek esetében a funkció teljesítés mértéke és az ezzel párosuló költségráfordítás 

aránya a lehető legkedvezőbb. 

Véleményem szerint a fentebb említett egyéb gazdaságossági vizsgálatok nem juthatnak el az 

előző mondatban érzékeltetett eredményekhez még akkor sem, ha esetleg az egyes 

projektváltozatok funkció elemzése megtörtént, hiszen nem határozzák meg a funkció-

költségeket, mert teljesítmény-egységekre vonatkozó árakkal kalkulálnak, amelyek sok 

általánosítást és így hibalehetőséget tartalmaznak. Ezekbe az árakba akaratlanul is „beépítik” 

gyakran a felesleges-, a kevésbé értékes- és a drágán teljesített funkciók költségeit.  

3.5.2 Értékelemzés terjedése az építésben  

Külföldi helyzet (Értékelemzés3, ÉGSZI Gyorsjelentés alapján, 1985 május) 

Az értékelemzés a hatvanas évek második felében kezdett terjedni az építésügyben. Eleinte 

viszonylag lassú volt a térhódítása, a hetvenes évek végéig csak USA, Japán és Kanada 

építőiparában sikerült az eljárást számottevő mértékben elterjeszteni, de ezen országokban 

elért eredményeket sem lehetett a más iparágakban elért sikerekhez hasonlítani. 

Központilag támogatott akciók folytán a hetvenes években, elsősorban Németországban, 

Franciaországban, a skandináv államokban és részben Lengyelországban mutatkoztak 

komolyabb törekvések az eljárásnak főként az épülettervezés és a szerkezetfejlesztés területén 

való meghonosítására. Az értékelemzés lényegének, eljárásmódjának többé-kevésbé eltérő 

értelmezésén alapuló adaptációs kísérletek különböző sikerekkel jártak az egyes országokban, 

a széleskörű terjedést hátráltató tényezők viszont hasonló okokból eredtek. A hetvenes évek 

második felében más országokban, így hazánkban is megindultak a kísérletek az eljárás 

építési gyakorlatba való átültetésére. 
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Az európai országok többségében főként az építésügyi kutatás és fejlesztés, a minőség-

ellenőrzés, szabványosítás és tipizálás központi feladatait ellátó szervezetek körében 

növekedett a készség az értékelemzés egésze vagy egyes technikáinak befogadására. 

Kiforrott, egyértelmű eljárásokról ebben az időszakban még nem tudósítottak, de biztató 

híreket lehetett hallani a nyolcvanas évek elején az iparosított rendszerelvű építés és a 

szerkezetgyártás területén való alkalmazás eredményességéről. Az építőipari kivitelező 

vállalatok ezután egyre gyakrabban használják az eljárást (pl. Japán, Kanada, USA, 

Svédország), de elsősorban „házon belüli” racionalizálási és költségcsökkentési célokra, így 

például az irányítási folyamatok racionalizálására, költség- és energiatakarékos termelési 

technológiák kifejlesztésére. A legnehezebbnek – szinte minden országban – az egyedi építési 

projektek megvalósításának „optimalizálására” irányuló alkalmazás látszott. Ekkor még nem 

sikerült kialakítani a gyakorlatban széles körben bevált és az eredmények által egyértelműen 

igazolt módszert. 

Ez a terület azóta jelentősen fejlődött, de napjainkban is vannak hátráltató tényezők, amelyek 

megnehezítik az építési projektek értékelemzéses tervezését. A problémák ellenére ma már 

jelentős eredményeket érnek el az értékelemzés alkalmazásával. Az USA-ban már több mint 

30 éve kötelezően alkalmazzák az értékelemzést, ill. annak különböző fajtáit (Value Analysis, 

Value Engineering, Value Innovation, Value Controll, Value Management, összefoglalóan: 

Value Methodology) a hadiiparban, azaz a közpénzek legnagyobb “elköltőjénél”. 

1996. februárjában Bill Clinton léptette életbe azt a törvényt, mellyel a minisztériumokat és a 

legjelentősebb ügynökségeket, hivatalokat is kötelezte értékelemzési programok, eljárások 

rendszeres alkalmazására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nagyobb (2 millió USD 

feletti) projektet értékelemzéssel vizsgálnak felül. A ráfordítás / megtérülés arány a 

közlekedésépítési ágazatban átlagosan 1 : 70, azaz minden egyes értékelemzésre fordított 

dollár 70 dollár hasznot hoz! (Fodor Á.,1997) (Meg kell jegyezni, hogy a hazai utólagos 

mérés, az adatbank elemzés, tervértékelés, stb. ráfordítás hozam aránya is kb. 1 : 50, tehát 

legalább ötvenszeresen térülnének meg a ráfordítások a teljes körű alkalmazás és a 

modellezési eredmények bevezetése esetén, közlekedésüzemi költségekben.) 

Az EU Brüsszeli Központja 1990-ben részletes felmérést és elemzést készített 12 tagállamban 

az értékelemzés alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokról. Ügyeltek arra is, hogy az 

összehasonlítás érdekében ugyancsak megvizsgálják az értékelemzés alkalmazásának 

helyzetét az USA-ban és Japánban is. Megállapítható, hogy az utóbbi két ország Európa előtt 
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jár, mind az alkalmazások számát, mind az alkalmazások körét tekintve. Franciaországban és 

Németországban az évenkénti potenciális értékelemzések száma 7000, Olaszországban közel 

6000. Magyarországon jelentősen 100 alatt van ez a szám, ami még hazánk nagyságrendjét 

tekintve is nagyon alacsony, hiszen például Dániában 600 körül van évente az értékelemzési 

projektek száma. (Nádasdi F. 1998) 

 

Hazai helyzet 

Az 1970-es évek elején igyekeztek az eljárást a műszaki tervezés kapcsán előmozdítani, de a 

tervezők érdekeltségének hiánya, szervezeti adottságok, stb. miatt mérsékelt sikerrel jártak. 

Az építő- és építőanyagipari vállalatok a hetvenes évek vége felé kezdtek felfigyelni a 

módszerre, a más iparágakban elért sikerek és az OMFB ösztönzésének hatására. Az első 

nekilendüléseket követően lelassult az értékelemzés terjedése az építőipar területén, ekkor 

csak egyes építőanyagipari vállalatok mutattak tartós aktivitást. (Értékelemzés az építésben, 

ÉGSZI Gyorsjelentés alapján, 1982 február) 

A nyolcvanas évek elejétől az akkori Építési Minisztérium egyes intézkedései, egyes oktatási 

intézmények (ÉTK, BME, KTI) ismeretterjesztő tevékenysége, a gazdasági feltételek 

szigorodása oda hatott, hogy megélénkült az érdeklődés a módszer iránt. A hirtelen támadt 

érdeklődés oktatási hátterét nem teremtették meg kellő mértékben, így például a képzésben 

korábban kulcsszerepet vivő Közgazdasági Továbbképző Intézet nem tudott nagyobb szabású 

képzési akciókat beindítani. Később a minisztériumok létrehozták az értékelemzés ágazati 

bázisintézeteit, így az építőiparban az ÉGSZI-t (Építésgazdasági Szervezési Intézet) jelölték 

ki. Az ÉGSZI aktivizálta magát az értékelemzés oktatásában is, és a minisztérium (ÉVM) 

támogatásával külföldi szakértő cégeket bízott meg gyakorlattal egybekötött képzési 

programok előkészítésével és lebonyolításával. (indiai VENCONVAVE és az amerikai Value 

Analysis Inc. cég ) Az erőfeszítések ellenére az értékelemzés széleskörű elterjedéséről nem 

lehetett beszélni. Egy megkérdezés alkalmával a 63 megkérdezett vállalat közül 14 tett 

lépéseket az értékelemzés bevezetésére, de tartósan csak nagyon kevés vállalatnál alkalmazták 

azt. Több helyen szándékozzák az eljárást bevezetni, de csak keveseknél történik meg 

valójában. A megkérdezés során nagyobb beruházási vállalatok azt fogalmazták meg, hogy 

alternatív tervmegoldási változatok kidolgoztatására időhiány és egyebek miatt nincs 

lehetőségük, de érdekük sem fűződik a projektek értékelemzéséhez. A nyolcvanas évek 
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gazdasági viszonyait ismerve ez utóbbin nem csodálkozhatunk. A mai viszonyaink között is 

valószínűnek látszik, hogy a projektek értékelemzéssel történő előkészítésére azok az építtetők 

fognak igényt tartani, akik egyben a létesítendő objektum üzemeltetői lesznek, így nem 

közömbös számukra annak értéke, vagyis az, hogy adott létesítmény milyen színvonalon és 

mekkora költségráfordítással (egyszeri és folyamatos) elégíti ki a szükséges funkciókat. 

Ami a jelenlegi helyzetet illeti, vegyesek a tapasztalatok. A fentebb említett viszonyokhoz 

képest jelentős előrelépés történt, ami nemcsak sikeres eljárásokat jelent, hanem egyéb 

tekintetben is lehet fejlődésről beszámolni. 

A szakirodalmi, valamint értékelemzésre szakosodott cégek adatai szerint, mintegy 260 

projekt lebonyolításából származó tapasztalat alapján állítják, hogy a projektek minőségének 

emelése mellett azok költsége átlagosan 10%-kal csökkenthető! Az értékelemzés alkalmazása 

viszonylag széleskörű, kiterjedt mélyépítési (elkerülő utak, tehermentesítő út, autósztrádák, 

autóutak, folyami hidak, árvízi tározó, stb.) és magasépítési (termál és élményfürdő, szociális 

otthonok, kórház, szabadidő központ, szálloda, tornaterem, egyetemi csarnok, 

hangversenyterem, stb.) projektekre. 

Útépítési projekttervek felülvizsgálatára 1999-tól 75 esetben került sor, összesen 421 Mrd Ft-

nyi becsült értéken. Az összes kimutatott megtakarítás 40 Mrd Ft, a jogos igények kielégítése 

érdekében szükséges többlet ráfordítás pedig 9,5 Mrd Ft volt. A hazai útügyi szabályozás 

(ÚMEI KTSZ) 2004. január 1-től kötelezővé teszi az alkalmazást, a projekt költségeitől és 

nagyságrendi paramétereitől függően. 

Az EU rendelkezik értékelemzési szabvánnyal (Value Management, EN 12.973.) és évente 

mintegy ötvenezer értékelemzési munkát folytatnak le. Egy gyakorlati példa Európából: a 

londoni Jubilee Line metróvonalnál alkalmazták az értékelemzést, melynek érdekessége, hogy 

a szerelvény alakja is – részben – körszelvényű. Ez jelentős földmunka-, ezzel együtt 

költségcsökkenést eredményezett, úgy, hogy a metró funkcionális teljesítését nem sértette. 

A Közbeszerzési törvény hazánkban is ajánlja a módszer alkalmazását (53.§ (3)). A 

gazdasági, műszaki egyetemeken, főiskolákon a leendő szakemberek megismerkedhetnek az 

értékelemzéssel, ill. a SAVE International által akkreditált önálló képzésen is el lehet 

sajátítani az értékelemzéshez szükséges ismereteket 
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Ennek alapján úgy gondolhatnánk, hogy hazánkban az értékelemzés egyre nagyobb teret nyer 

az építési területen felmerülő projekttervek továbbfejlesztésében, az interdiszciplináris 

megközelítést igénylő problémák megoldásában. A valóságban nem ez történik, az utóbbi 

években csökkent az értékelemzési eljárások száma, az okokat vizsgálni kell. 

3.5.3 Az építési feladatok, projektek sajátosságai és az értékelemzés 

Míg más iparágakban a gyártmány- és gyártásfejlesztésre irányuló kutatás, a 

gyártmánytervezés és a gyártás rendszerint egy szervezet – a termelő vállalat – hatáskörébe 

tartozik, a tradicionális építési folyamat a felsoroltakkal analóg funkciókat egymástól 

elkülönült szervezetek látják el. A végeredményként megvalósuló építmények kialakításában 

és megvalósításában közreműködő felek különböző fázisokban lépnek be a folyamatba és 

felelősségük is csak saját tevékenységükre korlátozódik. Az építtetőnek ugyan elvileg lenne 

lehetősége, hogy a közreműködőket az eredmények, vagyis a funkcionális követelményeket 

minél alacsonyabb élettartam költséggel járó létesítmény kialakításához együttműködésre 

késztesse, a gyakorlatban ez ritkán sikerül, különböző okok miatt. Az egyes közreműködők 

racionalizálási, illetve optimalizálási törekvései saját tevékenységük jövedelmezőségének 

fokozására és nem a projekt értékjavítására irányulnak. A nehézségeket fokozza az építőipar 

sajátos termékeinek magas fokú bonyolultsága. 

A projekt értékelemzésének gazdasági eredménye elvileg az építtetőnél jelentkezhet, akinek 

ezt a hasznot meg kellene osztania partnereivel, a tervezővel és/vagy a kivitelezővel az 

érdekeltség megteremtése érdekében. Egyes országokban „díjazzák” a kivitelezőt, ha 

értékjavítást javasol különböző tervmódosításokon keresztül. Nyílván ez nem népszerűsíti az 

értékelemzést a tervezők körében, nem beszélve a módosítás hatásáról, minek folytán 

csorbulhat a tervező felelőssége. Egyébként, ha csak részletmegoldások módosításáról van 

szó, akkor az ebből eredő haszon szerény lehet, ezzel szemben a tervi megoldás alapvető 

változtatásával jelentős értékjavulást lehetne elérni. Ebből is következik, hogy az eljárást 

igazából az előzetes tervezés időszakában érdemes alkalmazni. A hagyományos szervezeti 

megoldás körülményei között a tervező nem érdekelt a többletmunkában. Amennyiben 

érdekeltté teszik őt az eljárásban, fennáll a veszély, hogy az értékjavulás mértékét túlzottan 

költséges alternatívákhoz viszonyítva igyekszik kimutatni. Tovább bonyolíthatja a helyzetet, 

ha az értékjavulás az élettartam költségek terén mutatkozik, ekkor a tervező részesedését meg 

kellene előlegezni. Az előbb említett hátrányok elmaradhatnak, amikor fővállalkozó a 

tervezésre is vállalkozik, és versenyképes megoldásra szerződik. 
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Az értékelemzés a gépiparban jött létre, amitől az építőipar számos vonatkozásában 

különbözik, amint ezt az első fejezetben már elemeztem. Mivel az építőipari termék 

lényegesen tágabban értelmezhető, mint más iparágakban (lehet pl. építménycsoport, 

ipartelep, stb.), ráadásul ezeket a létesítményeket különböző fázisokban lehet vizsgálni 

(előzetes terv, engedélyezési terv, kiviteli terv, kivitelezés), természetes, hogy az információk 

különböző jellegű és mélységű változataira van szükség. Szükséges tehát egy olyan, legfőbb 

költségeket magában foglaló információs rendszer létrehozása, amely alkalmas arra, hogy 

adatai a célnak megfelelő különböző szinteken hozzáférhetők legyenek. Az ilyen rendszer 

növeli az értékelemzés hatékonyságát, mert az adatok megfelelő integrálódási fokon való 

kidolgozása fölöslegessé teszi a minden alkalommal elvégzendő aprólékos adatgyűjtést és 

tudatosítja, hogy az információkat a mindenkori feladatnak megfelelően és csak addig kell 

igénybe venni. Nem elhanyagolható az információk őszintesége és hitelessége, különösen a 

létesítmények hosszú élettartama miatt. Világszerte sok problémát vetett fel a lakótelepek 

építése. Általában elmondható, hogy a legjobb szakemberek a legjobb indulattal és a tudásuk 

legjavát adva hozták ezeket létre, csak éppen nem akarnak ott lakni. (Eszenyi E.,1983) Az 

őszinte, hiteles információk jó kiindulási és tervezési alapot adnak.. 

Az értékelemzés egyik alapvető tényezője a funkciókban és a hozzárendelt minimális 

költségekben való gondolkodás. A cél pedig az, hogy a létesítmény (mint funkciókomplexum) 

lehetőleg minimális költségű, vagyis ilyen értelemben értékes komponensekből 

összegeződjék. A funkciókra bontásban a részletességet várják el a klasszikus ipari termékek 

esetén, de az építőiparban fölösleges munkát okozhat ennek merev betartása. Adott esetben 

eljuthatunk a nyílászárónál használatos síküveghez, mint gyakori „alkatrészhez” és számos 

funkcióját tudjuk felsorolni: teret határol, légáramlást akadályoz, napfényt átenged, zaj ellen 

védelmet ad, stb. Ha ezekhez a funkciókhoz költséget kellene rendelni, team legyen a talpán, 

amely csak közelítőleg is meg tudja határozni, hogy 1 m² síküveg költségéből mennyi jut az 

egyes funkciókra. Természetesen egy lakóházat érdemes értékelemezni, de mint előbbiekből 

is kiderült, minden részletet nem kell munkába venni. A síküveget is lehet elemezni az 

üveggyárban, de nem a létesítmény elemzése során. Amennyiben az információs rendszer 

funkció – teljesítmény - költség alapon épül fel és integrált egységeket tartalmaz, akkor ehhez 

egyben a funkció integráltság illeszkedik és így az adott integráltság szinten közvetlenül 

felhasználható az építőipar követelményeinek megfelelően. 

Az értékelemzés alapkövetelménye a tényleges költségek megállapítása és funkciókhoz 

rendelése. Ez ipari termékek vonatkozásában sem mindig egyszerű, de különösen nehéz sok 
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száz tételből összetevődő építési projektek esetében. A funkció-költségek meghatározásához 

azért nem állnak rendelkezésre jól kezelhető és valós alapadatok, mert a költségvetések 

beárazása rendszerint átlagosított egységárakkal történik, amelyekből a kivitelező tényleges 

ráfordításaira nem mindig lehet egyértelműen következtetni. Önköltség adatokat a kivitelező 

vállalatok csak kivételes esetekben hajlandók közölni, már csak a miatt is, mert az 

építményekre elhatárolt önköltségmérés nem teljesen megoldott. A vázolt problémák nem 

megoldhatatlanok, de az építőiparban szokásos költségszerkezet egy az egyben nem kedvez 

az eljárásnak, szükség van a költségek „transzformálására”. 

Problémát jelenthet az építmények élettartam költségeinek meghatározása. Szükséges egy 

megbízható, karban tartott adatbázis, ennek híján a jövőbeni költségeket esetenkénti 

becslésekre támaszkodva veszik figyelembe. Ilyenkor a tévedések nincsenek kizárva és ezeket 

a számításokat nehezen tudja ellenőrizni a kellő hozzáértéssel nem rendelkező építtető. 

Hasonló veszélyekre számíthatunk az egyszeri, vagyis az építési költségek becslése során is. 

Az előzetes tervezés időszakában, amikor az értékelemzésre a legnagyobb szükség lenne, 

általában csak nagyvonalú becslésekre van mód, ezek hibahatára viszont nagyobb a 

kívánatosnál. Az elmúlt évtizedekben kifejlesztettek megbízhatóbb költségbecslési 

módszereket, az informatikai lehetőségek is szerepet játszottak ebben. Egyébként az 

élettartam költségek elhanyagolása feltétlenül károsabb, mint akár nem túlzottan pontos 

számításba vételük. A megbízható kiinduló adatok szükségességére figyelmeztet a szakértő 

(Flanagan R,.1984) is, e nélkül ugyanis nehéz megfelelő élettartam költségeket számítani. 

Gyakorta nem ugyanaz üzemelteti az épületet, mint aki építteti, így a folyamatos ráfordítások 

háttérbe szorulhatnak az egyszeri építési költséghez képest. Szokásosan az üzemeltetési, 

fenntartási költségek más költségvetésekben, más kategóriákban jelennek meg, mint az 

egyszeri költségek és eltérő pénzügyi szabályozások alá esnek. Mindez nehezíti, hogy világos 

összefüggéseket állapítsanak meg az egyszeri és a folyamatos ráfordítások alakulására nézve. 

A jövőbeni ráfordítások megbízható előrebecslése érdekében mindenek előtt olyan 

megfigyelési rendszert kellene kialakítani és működtetni, melyből „standard” kategóriákra 

vonatkozó – tehát összehasonlításra és szintetizálásra alkalmas – teljesítmény és költség 

adatok nyerhetők. 

Ritkán gondolnak arra, hogy az épület megvalósítási költségráfordításának egyik 

legfontosabb tényezője az épület térigénye, terjedelme. Pedig viszonylag gyakran követnek el 

hibás számításokat ezzel kapcsolatban. (Hannu Murros, 1985) Szerintem ritkábban 

fordulnának elő ilyen hibák, ha a funkció- és funkcióhordozó struktúrák alapján térprogramot 
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készítenének, egy használati - mátrix  kidolgozásával párhuzamosan. Az építmény 

térigényének, pontosabban a benne folyó tevékenységek térigényének hibás kiszámítása 

egyértelműen hat a projekt költségére, és gazdaságosságára. A négyzetméter- és köbméter 

árakon alapuló kedvező eredmények teljességgel elfedhetik a tényt, hogy az építményt már 

kiinduláskor például 18 % - kal nagyobbra méretezték, ebből következően nemcsak a 

beruházási költség nő, hanem az üzemeltetés és fenntartás költsége is. 

Alapvető az a szabály, hogy meg kell keresni a funkciót legalacsonyabb költséggel tejesítő 

eszközt vagy elemet. Ezzel kapcsolatban is rugalmasan kell eljárni, hiszen egy szállodában a 

„kalapot tart funkció” eszköze nem lehet egy falba vert szeg, mint a legolcsóbb megoldás, 

viszont egy fészerben teljességgel elfogadható. Másképpen fogalmazva ebben az esetben az 

esztétikai funkció lényegesebb, mint az eredeti használati funkció. (Eszenyi E. 1983)  Az 

építőiparban, mint „több alkatrészből álló komplex terméknél”, létesítménynél a költségeket 

sok esetben nem a funkciókhoz, hanem integrált funkciócsoportokhoz kell rendelni. A vakolt 

téglafal például sok funkcióval rendelkezik ugyan, de egy épület értékelemzésnél hasonló 

funkciócsoportot képviselő egyéb falszerkezet paramétereivel és költségeivel kell 

összehasonlítani, és nem kell alapfunkciókra bontani. Ez egyébként nem gátolja, hogy a 

falszerkezet értékelemzése során egészen új megoldás jöjjön létre, felhasználva a részletesebb 

felbontást is. 

Az értékelemzés eljárásában gyakran előfordul adott megoldások, változatok értékelése, 

amely általában pénzben történik. Ez a törekvés helyes, mivel költségtudatos módszerről van 

szó. Mégis egyre gyakrabban találkozhatunk pontozásos rangsorolással és értékeléssel, 

amelyek labilisabbak a pénzben való értékelésnél, így például a kapcsolódó súlyozás. Nagyon 

nehéz reális választ adni arra a kérdésre, hogy hány pontot ér a metál szín a gépkocsin, mert a 

viszonyítás - például a motorhoz - túlzottan szubjektív. Azt könnyebb eldönteni, hogy 

mennyit áldoznék rá. Önmagában rokonszenves, hogy a team demokratikusan szavazhat, de a 

termék bizonyos tulajdonságainak értékét nem a szavazás, hanem a piaci viszonyok 

határozzák meg. Tehát az értékelés alapvető szempontja, hogy a vevő mit hajlandó a 

termékért fizetni és ez a termék megvalósításakor mennyibe kerül. A kettő viszonyszáma 

mutatja meg, hogy érdemes-e azt megvalósítani. Számos értékelési technika létezik, 

valamennyi alkalmazott technika esetén a legfontosabb annak áttekinthetősége és 

ellenőrizhetősége.  
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Építési projekteknél alkalmazott értékelemzés eredménye ellentétbe kerülhet az érvényben 

lévő szabványokkal vagy szabályzatokkal, mert az eredmény korszerűbb adott esetben, mint a 

szabvány. Sajnos a szabvány megváltoztatása lassú és küzdelmes folyamat, de esetenként 

szükség van rá. 

Az értékelemzés sikeres alkalmazásához figyelembe kell venni az emberi tényezőket is. A 

tervezők – különösen az építészek – többsége idegenkedik attól, hogy az általuk tervezett 

megoldásokat egy értékelemző team „felülvizsgálja”. Szakmai presztízsük 

veszélyeztetésének, szakértelmük megkérdőjelezésének értelmezik ezt a megközelítést és 

hagyományos pozíciójukat is védelmezik. Az értékelemzési javaslat megvalósítása gyakran 

nem egy fáklyásmenet, áldozatul eshet a különböző érdekviszonyoknak. Ennek elkerülésére a 

legjobb módszer lehet az érdekeltek bevonása az eljárás folyamatába, mert így maguknak 

érezhetik az eredményt és a „saját” eredmény bevezetéséhez kedvezőbben viszonyulnak. 

Célszerű, hogy a résztvevők részesüljenek az elért haszonból, ez a későbbi tevékenységükre is 

ösztönző lehet. További emberi tényezőkre utalnak az útépítési ágazatban történt megkérdezés 

tanulságai, amelyek hátráltatták az eljárást, így például: (Fodor Á.-Fodor V. 2006) 

• egyes szakembereknél a gazdasági- új ismeretek, tapasztalatok hiánya, 

• rugalmasság, a megszokottól való eltérés elfogadásának hiánya, 

• kreatív feladat megoldó képesség, csapatmunkára való készség hiánya, 

Természetesen nemcsak hátráltató tényezőkről, hanem sikerélményekről is beszámolnak a 

szakemberek az eljárás kapcsán. Többen elmondták, hogy élvezték a team-üléseket, 

szellemileg inspirálta őket, megtanultak egy új mentalitást, fejlődött a szemléletük. Sokat 

tanultak egymástól is a team tagok, jó hangulatú, alkotó légkörű üléseken vettek részt. 

Izgalmas szellemi kalandként élték meg többen a munkát, úgy érezték, hogy hasznos, 

értelmes munkát végeztek. 

Tapasztalataim szerint egyes szakemberek, projekt közreműködők (pl. építtetők) még ma is 

jobban bíznak az építési projektek hagyományos előkészítési és lebonyolítási módszereiben. 

A korszerűbb projektszervezeti megoldások (turn-key, design-build, stb.), melyek keretében 

egyetlen vállalkozó kap megbízást az építési projekt teljes körű megvalósítására, jobb 

lehetőséget adnak a főbb résztvevők együttműködésére és az értékelemzés alkalmazására is. 
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Módszertani dilemmák, megoldási lehetőségek 

Módszertani és terminológiai problémák nehezítették az eljárás alkalmazását, különösen az 

1970-es és 80-as években. Az említett évtizedekben számos kísérlet történt az értékelemzés 

építési feladatokra való adaptálásra. Ennek során követtek el hibákat, így történhetett meg, 

hogy egyes szerzők az értékelemzés fogalmát az összehasonlító értékelés fogalmával 

azonosították és mindössze alternatív megoldások rangsorolására ajánlották az 

értékelemzésben is alkalmazott módszereket. Mellőzték az információs fázist, a funkció-

költségek meghatározását, a kreatív fázist, sőt még a team munkát is. Ezzel szemben azt is 

látni, hogy az eljárás feleslegesen bonyolult és túlmisztifikált néhány esetben. 

Mint a korábbiakban is már felmerült, a funkcióköltségek meghatározásakor körültekintően 

kell eljárni. A tervezés korai szakaszában történő költségbecsléshez az operációkutatás 

elméleti alapjaira épülő modellezési eljárást  ajánl Kelly J.R.,(1984) Ő is, akárcsak a másik 

angol szakértő Wilson A.J,.(1985) számítógépes szimuláció útján történő, induktív költség-

modellezés mellett foglal állást. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a változó paramétereket tág 

határok között változtatva, újra és újra „rákérdezzenek” az eredményre, vagyis interaktív 

módon vizsgálják a költségek alakulását. A többszöri futtatásból származó eredmények 

elemzéséből általános „szabályok”, illetve összefüggések vezethetők le. 

Magyarországon fejlesztették ki a Funkcionális Teljesítmény- és Költséginformációs 

Rendszert (FTK) Ezt a koncepciót az ÉGSZI-ben (Janesch – Kurys – Szőke, 1983) dolgozták 

ki azzal a céllal, hogy biztosítsák a tervezők és az építtetők részére azokat az információkat, 

melyek döntéseik gazdasági következményeinek előrebecsléséhez szükségesek. Az FTK 

lényege, hogy a szerkezeti funkciókhoz igazodóan aggregált standard tételekre ad normatív 

teljesítmény- és költségadatokat, valamint naturális erőforrás-szükséglet adatokat. Megfelelő 

algoritmusok segítségével a szerkezeti szinten aggregált tételek transzformálhatók 

alacsonyabb integrálási szintre, így munkanemi tételekre, illetve bonthatók erőforrás tételekre. 

Ez azt is jelentheti, hogy a szerkezeti tételrendben kiírt költségvetésből – szükség esetén – 

munkanemi tételrendet tükröző költségvetés és részletes erőforrás kigyűjtés is készíthető. 

Az előzőektől különböző, illetve azokhoz hasonló költségmodelleket lehetne még ismertetni, 

amelyek lényege, hogy reális és gyors költség előrebecslésekre adnak módot, az informatika 

eredményeinek felhasználásával. A jó modellekben a tervezők és építtetők számára megfelelő 

aggregációs szinten állnak rendelkezésre a folyamatosan karbantartott, aktualizált 
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költségadatok. (A költség kifejezés itt nem vállalkozói önköltséget, hanem az építtető által 

viselt költséget takar.) 

Nemcsak a létesítmények funkcióinak megállapítása fontos, hanem ezek olyan rendszerezése  

is, ami megkönnyíti a velük kapcsolatos további munkát. Ilyen rendszerezést szorgalmaznak a 

funkciók meghatározásához alkalmazható „ötszintes” elemzési módszerrel. (Benes J. – 

Diepeveen L. 1984) 

A fentebb említett időszakban nehéz volt eldönteni, hogy az értékelemzés egyes módszertani 

ajánlásai, vagy az érdekeltségi problémák és az építőipar bizonyos körülményei miatt 

vonakodtak szakmai körök az eljárás alkalmazásától. Később a háttérben folyó kutatómunka, 

konferenciák, szakmai rendezvények és az értékelemző társaságok aktivitásának hatására 

megnőtt az eljárások száma, „tisztultak” a módszerek, és az elért sikerek ösztönző hatással 

voltak az alkalmazási kedvre. Mindenesetre az a vélemény alakult ki, hogy az építőipari 

projektek összetettsége miatt az eljárás nem irányulhat a „végtermékre”, vagyis a teljes 

projektre. Ez bonyolult és túl munkaigényes feladatot jelentene, de nem is lehet a létesítmény 

minden funkcióját teljes körűen kiemelni és egyidejűleg vizsgálat tárgyává tenni. 

Egyfajta megoldás lehet erre a projekten belüli a konkrét tématerület kiválasztása a projekt 

kidolgozott, aggregált funkció modelljének segítségével, a funkciók nagyvonalú költség 

meghatározásával, ez alapot teremt egy szintén aggregált funkció – termékelem – költség 

mátrix segítségével a funkció-  vagy költségkritikus pontok kijelölésére. (Papp O. 2000) 

Véleményem szerint gyakran nincs szükség a fenti megközelítésre, mivel a projekt 

közreműködők adott esetben tisztában vannak tervezési-, kivitelezési és egyéb megoldások 

gyengeségeivel, tapasztalataik segítenek a kritikus területek megtalálásában. 

A projektek értékelemzési gyakorlatát ismerve megállapítható, hogy a hatékony elemző 

munka érdekében már a koncepcióalkotás, illetve a tanulmányterv készítése során szükséges 

alkalmazni az értékelemző teamet. Ekkor az értékelemzéses tervezés (Value Engineering) 

metodikáját alkalmazva előzhetjük meg a felesleges funkciók és költségek megjelenését. Az 

eljárás segítségével újra átgondolhatók a funkciók, illetve azok teljesítési szintjei. (Iványi A.-

Hoffer I.-Sipos S.-Veres M.,2002) Jelentősebb, hosszabb átfutási időt igénylő projekteknél 

több alkalommal is javasolják az értékelemzés elvégzését, így az említetteken kívül a 

kivitelezés megkezdése előtt is. Hazánkban ez problémás lenne, mivel az engedélyezési terv 
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elkészülte utáni értékelemzéssel szemben ellenérdekelt az építtető, ezt részletesebben is 

megfogalmazták hazai szakemberek útépítési és más építési projektek kapcsán: 

„Egy, már építési engedéllyel rendelkező terv értékelemzését követően az esetlegesen 

gazdaságosabb műszaki megoldások átvezetése a tervekbe (továbbá az építési engedély 

módosítása) problémát jelent, legtöbbször nem is történik meg. Erre legtöbbször idő sincs (a 

közbeszerzési kiírások szerinti legtöbbször igen rövid tervezési határidők miatt). Az 

értékelemzésnek az engedélyezési terv készítésének fázisában kellene megtörténnie, ez 

esetben valószínűleg sort lehetne keríteni a tervek átdolgozására és esetleges módosítására, de 

ehhez a beruházónak kellene időt és anyagi forrást biztosítania. Ehhez természetesen a 

beruházói szemlélet megváltozására lenne szükség.” (Fodor Á.-Fodor V.,2006) Számos 

vizsgálat azt mutatja, hogy az előkészítő tervezés időszakában végzett értékelemzéssel 

jelentősen nagyobb költségcsökkentést  értek el, mint a projekt későbbi fázisaiban. Mérlegelni 

lehet a későbbi fázisokban viszont, hogy ha költséget nem is tudnak csökkenteni, de értéket 

javítanak, akkor ez is jelentős eredmény lehet.  

Következzék most az ötödik hipotézis, melynek igazolásához feltétlenül figyelembe kell venni 

még a fejezet hátralévő részeinek mondanivalóját. 

H5. Az építési projektek kialakítása során tervezett funkcióstruktúra, illetve az 

értékelemzési eljárásban szokásos funkcióelemzés rokon jellegű. A projektek 

hatékonysága növelhető az értékelemzési eljárás további lépéseinek, módszereinek 

beépítésével és alkalmazásával a projektek előzetes tervezési folyamatában. 
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Az értékelemzési munkák megoszlása a tervtípusok 
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3.12 ábra: Az értékelemzési munkák megoszlása 

Forrás: Fodor Á. (2005) 

A projekt értékelemzéses vizsgálata során többféle megközelítésünk lehet, eldöntendő, hogy 

milyen céllal, melyik projektfázisban, milyen módon alkalmazzuk. 

� Cél:  

-tervalternatívák összehasonlítása (szemben a beruházásgazdaságossági 

számításokkal, figyelembe veszi pl. a funkciók teljesítési színvonalát, a funkció 

relatív fontosságát), 

- igények számbavétele, struktúrájuk teljes feltárása a koncepciós fázisban, 

- a tervekben rejtve maradt tartalékok feltárása – kivitelezés előtt, 

� Mikor? –  

koncepcióalkotás során, engedélyezési terv időszakában, kivitelezés 

megkezdése előtt, 

� Hogyan?   

- tervalternatívák összehasonlítása: optimum-kritérium számítás, 

- adottak a projekt funkciói: felülvizsgálat jellegű 

- magunk alakíthatjuk ki a projekt funkcióit (VE) 
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Komplex építési projekt esetében akár több tervváltozat összeméréséről is szó lehet. Ehhez jó 

szolgálatot tesz az értékelemzés szemléletét tükröző optimum- kritérium, amely megmutatja, 

hogy az egyes változatok éves szinten mekkora költséggel és milyen színvonalon lennének 

képesek teljesíteni a funkciókat. 
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A bemutatott értékelemző formula alkalmas arra, hogy a projekt tervtémákhoz eleve a 

leghatékonyabbnak ígérkező megoldási változatot rendeljük hozzá. 

Valamelyest más módon kell eljárni abban az esetben, ha magunk tervezhetjük meg a 

projekttől elvárt funkciókat és ezek teljesítésének módját. Ekkor használhatjuk ki igazán az 

értékelemzéses tervezés előnyeit. 
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3.5.4 Az értékelemzés problémái, eredményessége, egyes alkalmazási 

lehetőségek 

A címben jelzett problémákat korlátozottan kell értelmezni, hiszen azok csak a jelenlegi, 

hazai helyzetre vonatkoznak. A már említett, útépítési ágazatban történt felmérés tanulságait 

ismertetem röviden. Ebben az ágazatban megvalósuló, többnyire nagy projektek állami 

forrásokat használnak fel, ezért a tanulságok nem általánosíthatók minden építési projektre. 

Milyen problémákat látnak a szakemberek? 

• A tervezés piaci szisztémában, közbeszerzéses megrendeléssel történik, ez a tervek 

minőségére rossz hatással van, hiányzik a megfelelő kontrol. Mind a tervező, mind 

az operatív szintű megrendelő (részben) abban érdekelt, hogy gyorsan túl legyen a 

feladaton és a hatóság, stb. által okozott problémákon, a megoldási variációkra 

irányuló döntéseken. 

• Sajnos átgondolatlan, gazdaságtalan tervek is építési engedélyt kapnak, egyébként 

megfelelnek az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak. Azt hisszük, ami a 

szabványnak megfelel az jó is, pedig ez egyre inkább nem így van. 

• A vezetők nem érdekeltek és jutalmazottak a gazdaságos tervezésért és főleg a túl 

drága, fölösleges megoldások csökkentéséért.” 

További problémákat fogalmaztak meg azzal a ténnyel összefüggésben, hogy az utóbbi 

években csökkent az értékelemzés alkalmazása, pedig korábban egy fellendülés volt 

tapasztalható. Az okokat a következőkben látják: 

• A felgyorsított előkészítés, rövid határidők miatt sajnos rendkívül kevés idő áll 

beruházások előkészítésére és kivitelezésére. A hazai mélyépítési szakma területén 

dolgozók teljes köre maximálisan leterhelt. Igaz ez a tervezőkre, megrendelőkre, 

jóváhagyókra és a kivitelezőkre is.  Ebből az értékelemzési feladat a tervezőket és a 

beruházókat érinti. Az ütemezetten haladó előkészítési munkák csúszása elodázza 

az értékelemzést, mely szintén időigényes.  

• Paradox módon a takarékosságra törekvés miatt nem költenek értékelemzésre, pedig 

a megtakarítás lehetősége lényegesen nagyobb az eljárás kiadásainál, nem beszélve 

az újszerű megoldások jelentőségéről. 
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• A közigazgatási tevékenység, az állami döntés-előkészítő tevékenység stb. 

színvonala is jelentősen csökkent. 

• Érdekeket sért („központi akarat”, tervező lobbi, stb.) az értékelemzés, ha az 

eredetihez képest más technológiát, megoldási módokat fog a team előnyben 

részesíteni. 

A problémák ellenére, összességében eredményesen alkalmazták az értékelemzést az elmúlt 

évtizedben. Erre utal a megkérdezett szakemberek véleménye is.  

Gazdasági haszon keletkezik az értékelemzés eredményeként, mert: 

• Magasabb minőséget, alacsonyabb élettartam költséget eredményez. A 

megtakarítási lehetőségek kiemelkedően magas pénzösszeget jelentenek, tekintettel 

a projektek magas költségeire.  

• Az értékelemzéssel a megrendelői „túlkapások” (pl. indokolatlan terv-megoldások) 

ill. indokolatlan takarékoskodások (pl. gyenge pályaszerkezet, nem megfelelő, 

olcsóbb csomópont) kiküszöbölhetők voltak. 

• Nagyon költség-hatékony a módszertan alkalmazása. Rákényszerít a megépítendő 

beruházás-elemek költségeinek újragondolására, esetlegesen módosítására. 

Fejleszti a logikai gondolkodást, illetve a funkciókban és alternatívákban történő 

gondolkodás gyakorlati alkalmazását, rávilágít a pazarló megoldásokra, 

gazdaságosabb alternatívát ajánl. 

• Az értékelemzés eredményes, még akkor is, ha esetleg nem minden ötlet valósult 

meg, ugyanis az eljárás során nemcsak a team-tagok tanulhattak egymástól, hanem 

a megrendelő munkatársai is a felvetett ötletekből, szakmai javaslatokból. 

• A tervezési munka színvonalát is képes emelni az értékelemzés, mert a kollektív 

gondolkodás és döntés, valamint az értékelemzés szisztematikus vizsgálati 

módszere hatékonyan javítja a tervezés minőségét. Ahol a kiviteli terveket is 

értékelemezték, a tervek minősége jelentősen javult és csökkent a kivitelezés 

költsége is. 

A hazai és nemzetközi tapasztalatok egyértelműen bizonyítják a hasznosságot, nemcsak a 

megtakarítások miatt, hanem a célszerű funkcióelvű műszaki megoldások miatt is. Sőt még az 
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is előfordult, illetve előfordulhat, hogy a jobb műszaki megoldás költségnövelő hatása mellett 

is megérte / megéri megvalósítani a javaslatot. 

Az értékelemzés sikeres alkalmazása - az építési projekteken kívül – más területeken is 

végbemehet. Így építőanyagokat, szerkezeti elemeket gyártó vállalatok használhatják 

termékeik fejlesztése érdekében, de jó eredmények várhatók, amikor kivitelező vállalatok 

használják az eljárást technológiák racionalizálására. 

Célszerű alkalmazási terület lehet a fenntartási építés. A mit és milyen mértékben érdemes 

felújítani, fenntartani kérdésre az értékelemzés jó támpontot adhat. A vizsgálat eredménye 

lehet annak gazdaságossági megítélése, hogy mikor érdemes felújítani vagy újat építeni. 

Ekkor nemcsak az egyszeri költségekre, hanem az élettartam költségekre is kell az elemzésnél 

gondolni, sőt ezen túl a funkcióteljesítés mértékét, színvonalát, a felesleges funkciókat 

figyelembe véve lehet válaszolni a „mit nyerünk” kérdésre. 

3.5.5 Javaslatok a számosabb, hatékonyabb értékelemzésre az építésben 

Az egyik legfontosabb ajánlás a jövőre vonatkozóan - a vezetők, projektmenedzserek, 

tervezők és tanácsadók számára, hogy lehetőséget kell teremteni időben, az előkészítő 

tervezés-fázisban az értékelemzések elvégzésére.  

Célszerű az értékelemzési projektek szervezésével nemcsak a megalapozott, körültekintő, 

minél nagyobb értéket teremtő lehetőség előkészítéséről gondoskodni, hanem a 

szervezetekben, ill. a szakmában felhalmozódott gyakorlati tudás menedzselésére is gondot 

fordítani.  

Az értékelemzés növekvő alkalmazásához szélesebb propaganda szükséges, a különböző 

szakmai fórumokon rövid ismertetők szükségesek, lehetőleg konkrét példákkal, konkrét 

megtakarításokkal, olyanok előtt prezentálva, akiken az alkalmazás és annak sikere múlik 

elsősorban. Mindazok, akiknek bármiféle befolyásuk van a vezetőkre, népszerűsítsék a 

módszert, jusson el az eredmények híre minél magasabbra. 

A tapasztalt, rátermett team-tagok könnyebben felfedezhetik a koncepció, a tervek, a rész-

megoldások gyenge pontjait és értéknövelő, élettartam növelő, gazdaságosabb megoldásokat 

javasolhatnak. Az értékelemzési szakmai kultúra gyakorlatához az építési projektekben 

szükséges a vezetői elkötelezettség, a megfelelő érdekeltség biztosítása, a projekt 
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kulcsszereplőinek pozitív hozzáállása. Véleményem szerint hasznos lenne a projekt 

közreműködőitől az ötleteket, megoldási javaslatokat begyűjteni, ennek eredménye már 

többször bebizonyosodott – például a japán gyakorlatban. 

A beruházások komplett, egyértelmű szabályozása hiányzik ma Magyarországon. Szerintem 

érdemes lenne kidolgozni ezt a szabályozást (kódex, szabvány vagy teljes minőségbiztosítási 

folyamatszabályozás), célszerű lenne megtervezni (aktualizálni, mert vannak ilyen tervek, pl. 

ÉGSZI) a beruházások folyamatrendszerét és akkor beilleszthető az értékelemzés alkalmazása 

ebbe a rendszerbe, kiegészítve módszertani és egyéb ajánlásokkal.  

Az értékelemzésnek a beruházás, projekt gazdasági-tervezési rendszerébe való beillesztésére 

mutat egyfajta ajánlást az általam készített ábrasorozat. (Ebből a két legfontosabbat mutatom 

be.) Egy-egy ábra az építési projektek tervezésének egy főfázisát ábrázolja (pl. vázlatos 

tervezés). Ezek a főfázisok időrendi sorrendben követik egymást és mindegyik fázis a főbb 

tervezési részekre bontható (pl. építési tervezés, technológiai tervezés) és ezek tovább 

bonthatók tervezési tevékenységekre (pl. előkészítés, gazdasági tervezés). Az ábrák 

rámutatnak fenti tervezési lépcsők közötti kapcsolatra és arra az összefüggésre, amely a 

gazdasági tervezés és a tervezés egyéb részei között fennállnak. Ebbe a tervezési rendszerbe 

illeszthető az értékelemzés, mint a gazdasági tervezés része! 

Véleményem szerint meg kell teremteni az érdekeltséget mind a vezetőket, team-tagokat, stb. 

illetően. Egyes építőipari cégeknél már kialakult az a gyakorlat, hogy az értékelemzés vagy 

más racionalizálási módszer révén elért nyereségből – egy alkalmasan kialakított érdekeltségi 

rendszer segítségével – részesülnek az arra érdemesek.  

Ugyancsak meggondolandó, hogy állami és uniós pénzeszközökből megvalósuló projektekre 

pályázó szervezetek közül előnybe részesítsék azokat, akik hajlandók értékelemzéssel adott 

projekt költségeit csökkenteni. Ennek megoldásával és korrekt ellenőrzésével lehetne 

elősegíteni a közpénzek felelős kezelését. Másik megoldás lehetne szerintem, hogy a magas 

költségű projektek terveinek értékelemzéses felülvizsgálata akár az ellenőrzés eszköze is lehet 

az építtető számára, hiszen az értékelemzés előtti állapot költsége összehasonlítható az eljárás 

utánival. (Az USA-ban az FHWA Federal Highway Administration megköveteli és maga 

ellenőrzi az értékelemzés korrekt alkalmazását.) 
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3.13 ábra: Az értékelemzés beillesztése a projekt gazdasági tervezésébe (A) 
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3.14 ábra: Az értékelemzés beillesztése a projekt gazdasági tervezésébe (B) 
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3.5.6 Összegzés, következtetések 

Olyan időket élünk, amikor számos új technológiát, anyagot, gépet és berendezést 

fejlesztenek ki, fejlődik az előregyártás és az informatikai alkalmazások is új lehetőségeket 

teremtenek az építőiparban. A tervezőkön, kivitelezőkön és egyéb szakembereken múlhat az 

új lehetőségek kiaknázása. A korral haladó szakemberek részben ösztönösen, részben 

tudatosan, de nem elégséges mértékben alkalmazzák az újabb eredményeket. Az értékelemzés 

alkotó, racionális és szervezett eljárása éppen az előbb vázolt lehetőségek kihasználására 

„szólít fel”, így hatékony eszköze lehet – többek között – az építési projektek gazdaságos 

megvalósításának. 

Az értékelemzés építési projekteknél való alkalmazása – különösen azok előzetes tervezési 

folyamatában – költségmegtakarítást, áttekinthetőbb költségszerkezetet, döntés - előkészítés 

ésszerűsítést és adott esetben jobb minőséget, szervezhetőséget eredményezhet. 

Hasonlóan pozitívan nyilatkoztak az értékelemzés hasznosságáról azok a szakemberek, akik 

részt vettek különböző projektek értékelemzésében (Fodor Á.- Fodor V. 2006) Természetesen 

problémákat is megfogalmaztak, de jöjjön itt most néhány pozitívum: 

Nemzetgazdasági szinten értékesebb beruházások valósulhatnak meg, mivel az eljárás segít 

kiküszöbölni a rendszerek működési szisztémájából adódó hibákat, és támogatja a tartalékok 

feltárását. Gazdasági haszon keletkezik az értékelemzés eredményeként, mert például: 

• Magasabb minőséget, alacsonyabb élettartam költséget eredményez. A 

megtakarítási lehetőségek kiemelkedően magas pénzösszeget jelentenek, tekintettel 

a projektek magas költségeire.  

• Nagyon költség- hatékony a módszertan alkalmazása. Rákényszerít a megépítendő 

beruházás-elemek költségeinek újragondolására, esetlegesen módosítására. 

Fejleszti a logikai gondolkodást, illetve a funkciókban és alternatívákban történő 

gondolkodás gyakorlati alkalmazását. . 

• A tervezési munka színvonalát is képes emelni az értékelemzés, mert a kollektív 

gondolkodás és döntés, valamint az értékelemzés szisztematikus vizsgálati 

módszere hatékonyan javítja a tervezés minőségét.  
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Ebben a fejezetrészben foglaltak és szakmai tapasztalataim alapján fogalmazom meg a 

következő tézist: 

 

Az építési projektek sikeresebb megvalósítása érdekében tettem javaslatokat az értékelemzési 

alkalmazásokhoz. 

Ezek közül egy az értékelemzés beillesztésére - a beruházás, projekt gazdasági-tervezési 

rendszerébe - mutat egyfajta ajánlást. Egy-egy ábra az építési projektek tervezésének egy 

főfázisát ábrázolja (pl. előzetes tervezés). Ezek a főfázisok időrendi sorrendben követik 

egymást és mindegyik fázis a főbb tervezési részekre bontható (pl. építési tervezés, 

technológiai tervezés) és ezek tovább bonthatók tervezési tevékenységekre (pl. előkészítés, 

gazdasági tervezés). Az ábra rámutat fenti tervezési lépcsők közötti kapcsolatra és arra az 

összefüggésre, amely a gazdasági tervezés és a tervezés egyéb részei között fennállnak. Ebbe 

a tervezési rendszerbe illeszthető az értékelemzés, mint a gazdasági tervezés része! 

3.6 AKADÁLYOK, ZAVAROK AZ ÉPÍTÉSI PROJEKTFOLYAMATBAN 

Az akadályozott projektfolyamat nem éppen a projekt sikerességét segíti elő, viszont azért 

szükséges vizsgálni ezt a problémakört, hogy eredményesen tudják kezelni a keletkezett 

problémákat. Mivel itt a megvalósítási folyamatok zavarairól van szó elsősorban, hajlamosak 

lennénk ezt csak a kivitelező vállalkozások hatáskörébe utalni. Természetesen a 

kivitelezőknek felelősséget kell vállalni a tevékenységükért, de a zavarok elhárításában, ennek 

kapcsán keletkezett idő- és költségtöbblet kezelésében a projekt irányítóinak is jelentős 

szerepe van. Tehát projektmenedzsment feladatról, pontosabban a projektirányítás keretében 

elvégzendő projektkontroll feladatról van szó. 

A projektkontroll során gyakran végeznek terv-tény, illetve eltérés-elemzést, amelynek 

választ kellene adni arra, hogy miért keletkezik idő- és költségtöbblet. Véleményem szerint az 

T5. Az építési projektek kialakítása során tervezett funkcióstruktúra, illetve az 

értékelemzési eljárásban szokásos funkcióelemzés rokon jellegű. A projektek hatékonysága 

növelhető az értékelemzési eljárás további lépéseinek, módszereinek beépítésével és 

alkalmazásával a projektek előzetes tervezési folyamatában. 
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elemzés gyakran a felszínen mozog és például megelégednek olyan válasszal, hogy a 

gépköltségek növekedése miatt keletkezett költségtöbblet. Ennél mélyebb, több eredményt 

hozó elemzést lehet végezni, amely feltárja a zavarok keletkezésének okait, a fennálló 

összefüggéseket és lehetővé teszi a különböző okokból származó következmények (idő, 

költség) számítását. Másrészt muníciót szolgáltat a projektirányítóknak a bekövetkezett 

problémák kezeléséhez, amennyiben azok megismerik a vizsgálat tanulságait. A szakirodalom 

általában megelégszik annak hangsúlyozásával, hogy a zavarok miatti időbeli csúszásokat ki 

kell küszöbölni, vagyis korrekciós intézkedéseket kell tenni, legfeljebb megemlítik még 

röviden az intézkedések jellegét. Ennél többre van szükség, például arra, hogy a tervezett 

korrekciós intézkedéseknek milyen konkrét hatásai lehetnek, beleértve a következmények 

számszerű kimunkálását is. Az okok, összefüggések, következmények ismerete különbözteti 

meg a tájékozott projektirányítókat az ösztönösen cselekvőktől. Az előzőek alapján 

mondható, hogy a következő vizsgálat eredményeinek alkalmazása hozzájárulhat az építési 

projektek sikerességéhez! Előző mondatok lényegében rövid összefoglalását adják a fejezet 

tartalmának, főleg a tanulságok felhasználását illetően. Ehhez kapcsolódik a dolgozat hatodik 

hipotézise, melynek igazolására a továbbiak alapján kerül sor. 

H6. A megvalósítási projektfolyamatok zavarainak felismerésén túl vizsgálható azok 

bekövetkezésének oka és következménye, valamint számíthatók a zavarok okozta 

többletköltségek. A vizsgálat eredményeit hatékonyan alkalmazhatják a projektkontroll, 

illetve a kibernetikai szemléletű szabályozás keretében. 

3.6.1 Az építési projektfolyamat zavarai 

A 60-as évek óta a fejlett építőiparban a gépi technológiák gyors elterjedése a meghatározó. 

Míg korábban az építés kézműipari tevékenység volt és gyakran az improvizáció jellemezte, 

később a gépi technológia fejlődése, a növekvő bérek és költségek hatására ezt felváltották a 

rendszeres munka-előkészületek, a folyamattervezés és irányítás. Jelenleg egyre 

megszokottabb követelmény a minimális építési idő és az optimális költségek elérése. Ilyen 

követelmények mellett az építés akadályoztatása jelentős zavarokhoz vezet a tervezett 

folyamathoz képest, és ezért többletköltség keletkezik. A többletköltségek okán, annak 

nagysága és a kárpótlási igények miatt gyakran időrabló viták születnek, főleg ha azokat előre 

nem látható és a szerződéskötés után fellépő, külső hatások okozzák. A bírósági gyakorlatból, 

sok éves tapasztalatokból tudjuk, hogy ezen hatások következményeként keletkeznek a 

problémák és többletköltségek.  
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Az akadályoztatás lehet ténylegesen fellépő vagy jogi eredetű, törvényes vagy szabálytalan 

természetű, okozhatja azokat a megbízó vagy megbízott, de felléphet zavar nélkülük is. A 

zavarokat aszerint ítéljük meg, illetve ahhoz viszonyítjuk, hogy vajon a munkaerő és a gépi 

eszközök tervezett potenciáljával mennyire elérhető a tervezett munkatempó.  

A megzavart projekt folyamatoknak két fajtáját különböztetjük meg: (Bauer H. 1987) 

• az akadályozott (késleltetett) 

• a siettetett folyamatot 

A folyamatok gyorsítása szükséges, ha a zavar miatt a tervezett határidőt be kell tartani, de ha 

ez nem lehetséges, meg kell tudni mondani, hogy mennyivel tolódik ki az építés 

véghatárideje. 

A zavarok okainak szempontjából három csoportot különböztethetünk meg: 

A. Zavarok, amelyek már a kiírásnál és a szerződéskötésnél ismertek lehetnek. 

B. Külső befolyásolások, amelyek először a kivitelezés megkezdésnél lépnek fel vagy válnak 

ismertté. 

C. A projekten belüli, vállalkozóktól eredő befolyásoló tényezők. 

ad A: Általában az időjárási tényezők, adott esetben a talajjal, talajvízállással, közlekedéssel 

stb. kapcsolatos tényezők, melyeket legegyszerűbb módon az építési határidő 

megtervezésénél tudunk figyelembe venni (ne legyen feszített az ütemterv). 

ad B: Ilyen, zavart okozó tényezők (gyakran az építtető által okozott) például a hibás vagy be 

nem fejezett teljesítmény leírások, későn kiosztott építési engedélyek, mennyiségi változások, 

amelyek a tolerancia határán túllépnek, tervváltoztatások, elkésett tervrészek, hibás tervrészek 

stb.- melyek jogos építési idő meghosszabbítást, többletköltséget jelentenek az építési 

vállalkozóknak. 

ad C: Az építési vállalkozó hibás intézkedéseiből keletkeznek, mint például a túl későn 

kiszállított vagy alkalmatlan eszközök, nem megfelelő előkészítés, túl kevés munkaerő, az 

építési anyagok szállításának akadályozása stb. 

Az alábbi ábrák szemléletesen mutatják a zavarokat okozó tényezőket és azok eredetét. 
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3.15 ábra: Az építési folyamat zavarainak okai 

Forrás: Bauer H. alapján (1994) 
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3.16 ábra: Építtető által okozott zavarok 

Forrás: Bauer H. alapján (1994) 

 

3.17 ábra: Vállalkozók, alvállalkozók okozta zavarok 

Forrás: Bauer H. alapján (1994) 
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3.6.2 A késleltetett (akadályozott) munkamenet  

Az akadályokhoz való alkalmazkodás lehet időbeni, mennyiségi és az intenzitás 

(termelékenység) változtatásához igazodó. Ez az alkalmazkodás lehet növelő jellegű 

mindegyik tekintetben, velejárója viszont valamilyen mértékű költségnövekedés.  

Az alábbi ábra jól szemlélteti az akadályozott építési folyamat alakulását és az akadályoztatás 

következményeit. 

 

 

3.18 ábra: A késleltetett építési folyamat menete és többletköltségei 

Forrás: Bauer H. alapján (1994) 
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A zavarokkal járó többletköltségek csak akkor csökkenek, ha például csökkentjük a dolgozók 

napi munkaidejét (időbeni alkalmazkodás) vagy leépítünk emberi, gépi erőforrásokat 

(mennyiségi alkalmazkodás) Amíg nem dolgozzák ki a megfelelő intézkedéseket (elhárítás, 

gyorsítás), célszerű csökkenteni a költségeket, mert például nincs elegendő munkafront.  

A késleltetésből és akadályozásból adódó többletköltségek jellege és oka 

Íme, a megnövekedő költségek jellege és okai: 

• a mennyiségi egységre eső költségrész növekedik az időben állandó járulékos 

bérköltségekből, 

• az üzemi eszközök részleges kihasználatlanságából adódnak "üres költségek", 

amelyek rendszerint nem kerülhetők el az eszközök korlátozott oszthatósága miatt, 

• az építési idő meghosszabbodása (∆z) miatti időfüggő költségek, az építési helyszín 

üzemeltetési költségei, az építés időfüggő általános költségei, 

• Az építési idő meghosszabbodása nemcsak a szokásos akadályok miatt következhet 

be, hanem a csökkenő termelékenység miatt is, ekkor az előzőhöz hasonló 

többletköltségek keletkeznek. Ezt a fajta problémát gyakran nem észlelik, mert nem 

látványosan jelentkezik, hosszabb távon viszont jelentős időbeli csúszást, költséget 

okozhat. 

3.6.3 A gyorsított építési munkamenet 

A gyorsítási intézkedések célja - melyeket éppen a zavarok indukálnak – az akadályozott 

időperiódus alatt a nem végrehajtott teljesítmények (∆V) pótlása, a hátralévő építési időn 

belül való maradás, vagyis a határidő betartása. Amennyiben ez nem lehetséges, az 

időtúllépés oly csekély legyen, amennyire csak lehet. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az 

eredetileg tervezett termelési ütemet fokozni kell olyan mértékben, amennyire azt az 

akadályoztatásból származó teljesítménykülönbség (∆V) indokolja. A gyorsító intézkedések 

ugyanúgy, ahogy az akadályozott építési munkamenetnél időbeli, mennyiségi, intenzitási 

"alkalmazkodásból" állnak, csak ellenkező előjellel. Az eredeti határidő elvileg betartható 

túlórákkal, műszakszám emeléssel, az intenzitás növelésére tett intézkedésekkel.  

További lehetőség esetenként a technológiai sorrend változtatása, tartalékidők igénybevétele,  
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az átlapolások előtérbe helyezése, technológia változtatása. A munkaidő növelése kapcsán 

tudnunk kell, hogy teljesítménycsökkenés léphet fel a fáradtság miatt, és egyben emelkedik a 

baleseti rizikó is. 

Az építési munkamenet gyorsításának elméleti lehetőségei a gyakorlatban korlátozottan  

 

3.19 ábra: A folyamat munkamenete és erőforrás-szükséglete gyorsított építési 
megoldásnál 

Forrás: Bauer H. alapján (1994) 
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érvényesíthetők. Az intézkedésekhez szükséges tervmellékletek, számítások időt igényelnek, 

a munkaidő növelésének korlátai vannak, a technológiából adódó függőségi kapcsolatok 

többször áthághatatlanok, nincs elegendő munkafront a növelt létszámnak és eszközöknek. 

Nem minden esetben sikerül csak egy vagy több, úgynevezett alkalmazkodási vagy gyorsítási 

tevékenység árán a késedelmi fázis végétől (B időpont az ábrán) az építési időt úgy 

felgyorsítani, hogy az eredeti határidő Z betartható legyen. A "kiegészítő erőforrás 

alkalmazást" (Q 2  > Q 1 ) a függőlegesen sraffozott F 2 jelű terület fejezi ki, ami megfelel F1 - 

nek. 

A gyorsítás többletköltségeinek jellege és okai 

A gyorsítás tipikusan túlóra ráfordítást igényel, ezért a bérköltségek vészesen emelkedhetnek. 

A többlet munkaerő és a többlet építési eszközök alkalmazása, oda és visszaszállítás 

költségei, szociális költségek növekedése, betanítási költségek mind-mind többletköltséget 

okoznak. 

Többletköltségek keletkezhetnek egyes intézkedéseknél, így pl. átállásoknál, alvállalkozó 

alkalmazásánál, építési mód megváltoztatásánál. 

Az eddigiekben a két leggyakoribb szituációt, az akadályoztatás és gyorsítás alapeseteit 

tárgyaltam, vannak ezekhez hasonló, de mégis speciális esetek, amelyeket csak megemlítek. 

Ilyen speciális eset, amikor vizsgálható, hogy a megelőző építési folyamat akadályoztatása 

milyen hatással van a következő folyamatra vagy az a gyakori eset, amikor a tervek 

késedelme miatt meghosszabbodik az építési idő, de vizsgálható a többszörösen megzavart és 

gyorsított építési folyamat is. A vizsgálat jellege hasonló, mint az előzőekben már látott 

esetekben. 

3.6.4 A zavarok miatt keletkezett többletköltségek meghatározása 

A fentebbi ábrákon nyomon követhettük azt, hogyan keletkeznek a többletköltségek és milyen 

mértékűek, valamint összefoglaló jelleggel láthattuk a többletköltségek jellegét és okait. A 

következőkben ennél részletesebben mutatom be a többletköltséget okozó költségfajtákat és 

szó lesz még azok meghatározásáról. Mint már ismert, megkülönböztetnek akadályoztatásból, 

illetve a kivitelezés gyorsításából származó többletköltségeket. 
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Akadályoztatásból eredő többletköltségek  

• munkaerő bérköltségei, 

• eszközköltségek, 

• az építési hely további időfüggő általános költségei, 

• általános üzleti (vállalkozási) költségek, 

• alvállalkozók teljesítményének költsége. 

Az időbeli csúszás okozhat még többletköltséget, ha közben emelkednek a munkabérek, az 

anyagárak, vagy kedvezőtlenné válik az időjárás. 

Bérköltség többletek 

Ha az akadályoztatott munkamenetnél a munkásokat nem, vagy csak részben lehet a terv 

szerint foglalkoztatni, az intenzitás növelése lehet a megoldás. Például egy brigád, amely nem 

tud a normáknak megfelelő munkatempóval termelni, vagy amelyet puffer munkákkal 

foglalkoztatnak nem éri el a teljes termelékenységet, emiatt költségtöbblet keletkezik. 

A munkaerőnek ez a bérköltség többlete a megzavart termelési periódusban valóban teljesített 

és erre az időre tervezett névleges munkaórák közötti különbségből adódik. Ehhez meg kell 

határozni, és dokumentálni kell a felhasznált munkaórákat, amellett az akadályoztató okokat, 

és ezek következményeit, valamint az egyáltalán lehetséges korrekciós intézkedéseket. Az 

előbbi órakülönbséget az átlagbérrel beszorozva megkapjuk a költségtöbbletet. Ebből a 

költségkülönbségből adódik egy csökkentett teljesítmény-tényező, amely kifejezi a zavar, 

illetve az általa okozott csökkent teljesítmény hatását a zavartalan névlegessel szemben. 

Ha a zavar fellépésekor az adott munkaerőket azonnal tudják kivonni a projektből, és máshol 

produktívan tudják alkalmazni, ennél a költségcsoportnál akkor nem keletkeznek zavar miatti 

költségtöbbletek. 

A csökkent teljesítmény okai 

A megzavart kivitelezésnél gyakran nem, vagy nem teljesen lehetséges az időbeli és 

mennyiségi alkalmazkodás. Ezenkívül először eltelik egy reakcióidő, míg a zavarnak a 

nagyságát és következményeit felmérik, és intézkedéseket hozhatnak. Ez kényszerűen 

intenzitásbeli alkalmazkodáshoz, azaz üres időkhöz és ezzel járó költségekhez vezet. 
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Vannak viszont zavarok, amelyek egyértelműen felismerhető okokból erednek, 

meghatározható fellépési idejük és tartalmuk. (Pl.: késve átadott építési terület, hiányzó 

engedélyek vagy döntések, nem időben érkező szállítmányok, alvállalkozó késedelmes 

előmunkálata) Más esetekben a zavarok hatásukat tekintve észrevétlenül lépnek fel, így 

később ezeknek az okára és mértékére sokkal nehezebb visszakövetkeztetni. (késve vagy 

hiányosan átadott kiviteli tervek) 

A zavarok következménye a csökkent teljesítmény, illetve termelékenység, vagy másképpen 

megfogalmazva a ráfordítási értékek (munkaóra/ mennyiségegység) csökkennek. Tehát 

megnő a folyamatok ideje, magasabbak a költségek mennyiség-egységenként és 

összességében magasabb az előállítási költség az akadályoztatott időszakban. 

A csökkent teljesítmény konkrét okai: 

• improvizáció miatti üresjáratok a tevékenységeknél 

• a munkamenetben, zavarok okán fellépő várakozási idők 

• többlet, szállítási és "információs" idők lépnek fel 

• nehézségek lépnek fel, amelyek a munkák leállításához (kieső időkhöz) vezethetnek 

• többlet átépítési és felszerelési idők 

Ezen többlet idők miatt csökken az időegységenkénti teljesítmény és növekszik a mennyiség-

egységenkénti időfelhasználás. Hogy ezeket az akadályoztatási következményeket egyenként 

mennyiségileg fel lehessen mérni, megpróbálják őket „befolyásoló” tényezőkkel kifejezni. 

Ezért a következőket vizsgálják: 

a.) időjárási okokból bekövetkező csökkent teljesítményeket, 

b.) a munkaterület gyakori átalakítása miatti csökkent teljesítményeket, 

c.) az optimális munkaszakasz-nagyság változtatása miatt csökkent teljesítményeket, 

d.) a brigádok nem megfelelő hozzárendelését a munkafolyamatokhoz (a brigád 

nagysága, szakmai képzettsége stb.), 

e.) a nem folyamatos tevékenységek miatt csökkent teljesítményeket, 
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f.) kiegészítő és csökkent teljesítményeket a munkák beszüntetésénél és 

újrakezdésénél. 

Eszközköltségek 

A gépek és eszközök felhasználásának költségei eszközbérletből (kalkulált értékcsökkenési 

leírás plusz kamat), javítási és üzemanyag költségekből állnak. A zavarok miatti építési idő 

meghosszabbodásánál általában nem eszközállásról, hanem csökkent teljesítményű 

felhasználásról van szó. 

Az ebből eredő, a valós tényeknek megfelelő költség megállapítása: 

A "k" eszközbérletet két részre osztják: (Bauer H. 1994) 

Az első rész magába foglalja a tisztán időfüggő leírást (a) és a kamatokat (z) Számítása a 

következőképpen:  
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"A" az eszköz újkori értékét, "n" a felhasználási éveket, "p" a kalkulált kamatot és az 1,3-as 

tényező a megemelkedett felhasználási idő miatti pótlék középértéket jelenti. Ezt a k1 részt az 

építkezés többlet idejére (∆Z) kell számolni. 

Az eszközköltség 2. része (teljesítményfüggő) magába foglalja a leírást és kamatokat teljes 

termelékenység fennállása esetén, tehát a számított "k" eszközbérlet és az előző k1 rész 

különbségéből lehet kiszámítani. 

k2= k - k1 

A teljes havi eszközbérlet: k = a + z 
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Itt az "m" tényező az eszköz szokásos hatásfokát jelenti. 

A második eszköz költségrészt az építési idő meghosszabbodás folyamán a valós 

viszonyoknak megfelelően 20-40 % mértékben lehet figyelembe venni. Ez a számítási mód 

arra épül, hogy a gépeket és eszközöket egy akadályoztatott időszakban ugyan nem teljesen, 

de részben használják és ebből értékcsökkenés és kopás következik.  
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Mivel a gépek üzemköltsége a tervezett építési időtartamára számított, a határidő elhúzódása 

esetén úgynevezett határköltség számítható fel. Így a tapasztalat szerint-az üzemelési 

feltételek alakulásának függvényében az értékcsökkenés: 

- a leállás következtében a használatfüggő gépköltség, azaz k2  költség 10-20 %-a 

- részleges javítási költség miatt (a gépek üzemelnek, de nem teljes hatásfokkal) szintén k2 10-

20 %-a. Ebből adódik a 20-40 % mértékű határköltség tényező(x). 

Így alakul az építési idő alatt felszámítandó havi költség, amortizációs leírásból, 

kamatfizetésből és javítási ráfordításokból. Tehát:  xk  k k 21 ∗+= ; Ez fejezi ki a járulékos 

ráfordítást (kárt), amely az építés ütemének kényszerű lassulásából keletkezik. 

Lássunk erre egy példát: 

A gép új ára: 12.000.000 Ft, hasznosított üzemideje n = 10 év, hatásfoka m = 60%, p = 6,5%-

os kamatláb, x = 30% 

Keressük a folyamatos munkát végző gép havi bérleti díját, valamint az elhúzódó folyamatok 

gépköltségét. 

A teljes üzemidőre: Ft/hó 221.000  ) 
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Az időfüggő gépköltség-csökkentett teljesítmény esetén adódik: 
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Így a költségkülönbözet: k2 = k - k1 = 111.500 Ft/hó 

Az akadályoztatásból eredő havi gépköltség:  =∗+ 21 k x  k 143.000 Ft/hó 

Az építési hely további időfüggő általános költségei 

Ha valamilyen okból az építési terület nem hagyható el határidőre, további időfüggő általános 

költségek keletkeznek, így az építkezés irányításának, adminisztrációjának, a terület 

ellátásának, éjszakai őrzésének költségei. Ide tartoznak konkrétabban: 
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• az építési helyszín létesítményeinek üzemeltetése, fenntartása, azok őrzése 

• az alkalmazottak fizetése 

• irodai költségek, segédanyagok használatának elhúzódásából származó költségek 
(zsaluzóanyagok egyéb rezsianyagok) 

Általános üzleti (vállalati) költségek 

Ezek lehetnek egy vállalkozás, vállalat "üzemben tartásának" költségei. Ezeket az év végi 

zárásban állapítják meg és az évi termelés költségeire vonatkoztatják százalékosan. A 

szükséges általános üzleti költség csak akkor termelhető ki, ha a munkateljesítmény megfelelő 

mértékű, vagyis nem lépnek fel jelentős akadályoztatások, zavarok. Ha mégis, akkor ezt 

többletköltségként, kárként kell elszámolni. 

Alvállalkozói munkák 

Ha a generál-, fővállalkozó alvállalkozókat alkalmaz, és itt akadályok merülnek fel, az 

előzőekhez hasonlóan többletköltségek keletkezhetnek. 

Akadályoztatásból eredő egyéb többletköltségek 

Az előbb megnevezett költségcsoportokon felül további, béremelésből és anyagár 

növekedésből származó többletköltségek keletkezhetnek. Ezeket akkor kell felszámolni, ha az 

építési határidő-akadályoztatás miatt- olyan időszakra tolódik át, amikor béremelés vagy 

anyagár emelkedés lép hatályba és erről az építési szerződésben nem szólt külön kikötés. 

Ugyanez érvényes a rossz időjárás miatti határidő csúszás esetén is. 

Az építési folyamatok gyorsításából eredő többletköltségek 

Ha valamilyen okból az építés folyamatát fel kell gyorsítani, szintén többletköltségek 

keletkeznek. Ez időbeli, mennyiségi és technikai változtatásokból (pl. a helyszínen előállított 

beton helyett előregyártott vasbeton elemek felhasználása) vagy a kivitelezés során szükséges 

átállásból tevődik össze. Időbeli változásnál ez például túlóraköltség, mennyiségi 

változtatásnál a "gyorsításból eredő költségfajták" címmel már említett költségformák. Az 

építkezés felgyorsítására tett intézkedések ellenére még az is lehetséges, hogy a csökkent 

termelésnél jellemző többletköltség jelentkezik, mivel a nagyobb tempóban dolgozni akaró 

brigádok tevékenysége szűk területre koncentrálódik (nincs elegendő munkafront), ilyenkor a 

különböző munkát végző dolgozók kölcsönösen akadályozzák egymást a munkában. 
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3.6.5 Szerződéses- szabályozások, feltételek, illetve kármegállapítás a 

kivitelezés akadályoztatása esetén. 

A címben szereplő szabályozások, feltételek vonatkozásában eléggé összetett a helyzet 

jelenleg a magyar gyakorlatban, ugyanis vannak érvényben lévő beruházási jogszabályok, 

rendeletek, létezik a közbeszerzési törvény, de azért leginkább a szerződésben foglaltak a 

mérvadók. Fennáll a veszélye annak, hogy a szerződésekből kimaradnak az akadályoztatások 

okozta problémák elbírálására vonatkozó passzusok, hiszen például ezek igényes elemzése 

nem történt meg eddig a hazai projekteknél, így aztán érthető módon nem "természetes 

tartozékai" a vonatkozó szerződésnek. 

Javítja a helyzetet a külföldi beruházók "szokásainak" hatása a magyar gyakorlatra, különösen 

a világbanki és Phare pénzekből megvalósuló projektek kapcsán írnak elő a nemzetközi 

gyakorlatban már szokásos eljárásokat, szerződésformákat.(FIDIC - Tanácsadó Mérnökök 

Nemzetközi Szövetsége- kiadványok!) 

Az akadályoztatások következtében fellépő károk megállapítása. 

A kárszámításoknál általában a "differencia elvet" alkalmazzák, amely jelenti a károsult - 

károkozó események következtében fennálló - vagyoni helyzetének és az események 

bekövetkezte nélküli vagyoni állapotának különbségét. Itt a kétféle vagyoni helyzetet 

hasonlítják össze, amelyek közül az egyik konkrét, a másik szükségszerűen absztrakt 

(hipotetikus), ezért a zavartól függő többletköltség csak hozzávetőlegesen számítható. Az 

eredménynek, amennyire lehetséges, meg kell közelítenie a valóságot.(Born B. 1980) 

Absztrakt kárelszámolás 

A zavaroktól függő többletköltség a tényleges és tervezett munkamenet költségkülönbségéből 

adódik. Itt a tervezett munkamenet akadályozott fázisában nem lehet reálisan, csak 

absztraktan (elméletben) számolni a tervezett költséget. Az akadályozott fázisban nincs 

közvetlen vonatkozás a valósághoz. A tervezett költség egy továbbmenő közelítése a realitást 

mindazonáltal megközelíti, ha a tervezett munkamenethez kalkulált felhasználási értékek és 

költségek kiszámolása egy zavartalan „teszt”-időszakban történik. 

Konkrét kárelszámolás, annak lépései: 

a.) A tényleges, az akadályoztatás okozta építési idő meghosszabbodás megállapítása a 

tényleges és a tervezett építési idő összehasonlításával. 
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b.) A tényleges költségek megállapítása az a.) pont figyelembevételével. 

c.) Annak bizonyítása, hogy ezek a költségek a megbízó általi akadályoztatásból 

keletkeztek. 

d.) A tervezett költségek megállapítása a tervezett munkamenetből és annak 

kalkulációjából. 

Minél pontosabb a tervezett munkamenet terve, és a tényleges idő ill. költség szerinti 

munkamenet dokumentáció, annál helyesebben megállapítható az akadályoztatás oka és a 

zavartól függő többletköltség. 

A tényleges munkamenet elemzése - az akadályoztatás fellépésének időpontjáig - tudja 

bizonyítani, hogy a tervezett ütemezés reális-e. Ahogy azt már az előzőekben tárgyaltam, a 

kár kiszámítását a következő költségfajták szabják meg: 

- a leállás költségei, 

- a meghosszabbodott építési időből származó többletköltségek, 

- gyorsítási költségek, 

- szakértői költségek. 

A szakértői ráfordítások kivételével, amik gyakorta szükségesek, minél pontosabban 

dokumentálni kell a tervezett és tényleges munkamenet elemzését. A tervezett költségek és a 

keletkező ráfordítások megállapíthatók az építési ütemtervből és árajánlatból, valamint a 

tényleges megvalósítás dokumentációjából (pl. építési napló, napi jelentések, tárgyalási 

jegyzőkönyvek.) 

A b.) pontban említett konkrét, tényleges költségek és a d.) pont szerinti tervezett költségek 

különbsége eredményezi az akadályoztatástól függő többletköltséget. 

A jól tervezett gyorsítási költség kárcsökkentő hatású és lehetőleg ne haladja meg az 

akadályoztatásból származó többletköltséget. 

A kár számításának összefoglalása 

Végül még egyszer célszerű összefoglalni a munkamenetben bekövetkező zavarok okait és a 

kárelszámolás menetét. A munkamenetben bekövetkező zavarok okait három csoportra 

választottuk szét: 
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A. külső befolyásolások, amik a tenderdokumentáció adataiból ismertek, 

B. külső befolyásolások, amik csak az építés megkezdése után lépnek fel, így előre nem 

láthatók, ezért a megbízást vállaló árajánlatában és munka előkészületében nem lehet 

figyelembe venni, 

C. projekten belüli befolyásolások. 

Az „A” jelzésű befolyásolások kockázatokat mutatnak, amik az árajánlatban, a kalkulációban 

és a tervezett munkamenetben figyelembe veendők. 

A „B” és „C” jelzésű befolyásolások építési idő meghosszabbodást és többletköltséget 

okoznak. 

A „B” csoportból származó befolyásolási tényezők esetén a vállalkozó építési idő 

meghosszabbítást és az akadálytól függő többletköltséget tud érvényesíteni a megbízóval 

szemben. 

A projekten belüli okok felmerülése esetén a vállalkozónak (és a projekt irányítóinak) 

célszerű időben informálódnia a munkák állásáról, előrehaladásáról, a már felmerült illetve 

várható többletköltségekről, hogy ismeretükben tudjon határozni a szükséges intézkedésekről. 

A tudományos igényű építőüzemi elemzés segítségével megállapíthatók és kimutathatók a 

megvalósítási projektfolyamatok okai és következményei.(időben és költségben is). 

Az alábbi felsorolás az ilyenfajta elemzés lépéseit mutatja: 

• a tervezett munkamenet viszonya a valósághoz, ehhez minden, az árajánlat és a 

megbízás (munkakezdés) között történő változást és korrekciót be kell vezetni a 

tervezett ütemezésbe, a megbízható árajánlat kidolgozásához, 

• a tényleges folyamatok kiértékelése a napi jelentésekből, jegyzőkönyvekből és ennek 

beépítése a tervezett ütemtervbe, 

• a zavart folyamatok vizsgálata (a belépés időpontja, okok és következmények, az 

ezekkel kapcsolatos intézkedések indoklása), 

• a tényleges folyamat költségeinek konkrét megállapítása, 

• kimutatás, hogy ezek a költségek a Megbízó okozta akadályokból származnak-e, 
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• a tervezett munkamenet költségeinek absztrakt megállapítása, 

• az akadályoztatási károk kiszámolása (a tényleges folyamatok többletköltsége), így az 

előbbi lépés és a 4. lépés eredményének különbsége. 

Teljesítmény-változások. (Eltérések az építési szerződéstől) 

Eddig azokat a folyamatzavarokat elemeztük, amelyek előre nem látható, külső 

befolyásolások okozta akadályokból eredtek, illetve amelyeket a beruházási jogszabályokban, 

ennek folytán a szerződésekben részleteznek. Emellett létezik a zavaró okoknak egy további 

(4.) csoportja, amelyet a teljesítmény-változások okoznak. A teljesítmény-változások 

hozzátartoznak az építési projekt sajátosságaihoz, így például az alábbiak miatt: 

- terv megváltoztatása, 

- mennyiségi változások, 

- a megbízó változtatásai, 

- járulékos teljesítmények  

A teljesítmény-változások következményei az építési időre és költségre. 

a.) Az építőanyag minőségének változása 

A megbízó kívánságára, vagy egyéb ésszerű indokok alapján menetközben változtathatnak az 

alkalmazott anyagokon a tervezetthez képest, így természetesen módosulhat azok minősége 

is. Normál esetben az ilyen változások nem okoznak építési idő meghosszabbodást. A jobb 

minőségű anyagok, szerkezetek alkalmazása rendszerint többletköltséggel jár, de a 

tapasztalatok szerint ez esetben nem jelentős a költségnövekedés. (összehasonlítva, pl. a 

zavarok okozta növekedéssel) 

b.) Mennyiségi változások 

Az egyik esetben, vagyis az építési idő meghosszabbodással járó mennyiségi változás kapcsán 

az adott részteljesítmény produktumának mennyisége emelkedik. Változatlan termelési 

intenzitás mellett, konstans erőforrásszintnél (Qi), a 0iT  folyamatnál a ∆V mennyiségi változás 

esetén (V1 helyett V0 ), a Z0-al szemben ∆Z - vel hosszabb építési idő adódik. (Ahogy csökken 

a termékmennyiség, úgy persze rövidülhet is az építési idő.)  
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A másik esetben a mennyiségi növekedés ellenére nem hosszabbodik meg az építési idő. De 

ez csak akkor lehetséges, ha az adott időszak alatt, vagy a munkafolyamat hátralévő idejében 

növelik a termelés intenzitását. (gyorsítás) 

c.) Építési idő eltolódás 

Ebben az esetben a folyamatok összességében vagy egyenként sincs időmeghosszabbodás, 

mégis létrejön az építési idő eltolódása, annak eredményeként, pedig a többletköltség. Például 

adott esetben nagyobb szállítási távolságok adódnak (nagyobb ciklusidő, ezért alacsonyabb 

órai teljesítmény, több szállítóeszköz) és a megváltozott fuvartételeknek megfelelően jönnek 

létre a többletköltségek. 

d.) Előre nem látható nehézségek 

A teljesítményváltozások egy további esete, ha egyes folyamatoknál, változatlan termelési 

mennyiségek mellett előre nem látható nehézségek miatt az építési idő meghosszabbodik 

(például az építési terület szűkös volta miatt). Ezekben az esetekben nem csak termelési 

költségek, hanem időtől függő többletköltségek is keletkeznek. Az akadályozott kivitelezés a 

tervvel és kalkulációval szemben mennyiségi egységenként magasabb ráfordítást okoz az 

egyébként konstans termelési apparátusnál. Ezáltal csökken az építés előrehaladása, így az 

építési idő meghosszabbodik. 

e.) Kiegészítő teljesítmények 

Ha a megbízó pótlólagos, előre nem látható munkateljesítményeket követel, akkor költségek 

keletkeznek, mindenekelőtt az ehhez szükséges erőforrások alkalmazásából, ezek 

beillesztéséből, így az adott esetben szükséges, pótlólagos helyszíni szervezésből és az emiatt 

kialakuló építési idő meghosszabbodásból. A pótmunkák miatt megváltozik a termelés 

menete, többletköltségek keletkezhetnek a folyamatban lévő munka akadályoztatásából és a 

további munkák átszervezéséből. 

A többlet, pótmunkák költségeit illetően a hagyományos műszaki ellenőri gyakorlatot illetve a 

nemzetközi gyakorlatban kialakult szerződési, "mérnöki" eljárást kell figyelembe vennünk, 

főleg abban a vonatkozásban, hogy a megbízót, avagy a vállalkozót terhelik a költségek. 

 

Ebben a fejezetben foglaltak tartalma és tanulságai, valamint a bevezetésben írt 

megállapítások alapján a dolgozat hatodik tézise a következő: 
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4. HOL TART, MERRE TART AZ ÉPÍTÉSI PROJEKTMENEDZSMENT ? 

4.1 Bevezetés 

Ebben a fejezetben áttekintem az építési projektmenedzsment jelenlegi helyzetét, illetve a 

jövőbeni kilátásait. A következő fejezetrészben a közelmúltból származó egyes külföldi 

kutatások lényegét mutatom be, amelyek sok tanulsággal szolgálhatnak az építési 

projektmenedzsmentben közreműködők számára. 

A kutatás a továbbiakban kibővül a hazai építési projektmenedzsment jelenlegi állapotának 

vizsgálatával. Ez a vizsgálat támaszkodik egyrészt egy kérdőíves felmérés eredményeire, 

szakmai interjúkra, beszélgetésekre, másrészt gyakorlati szakmai tapasztalataimra. A kutatás 

eredménye nemcsak a kérdőíves felmérés kiértékelésében jelenik meg, hanem közvetetten 

vagy közvetlenül hatást gyakorolt a 3. fejezetben tárgyalt részterületek tartalmára, valamint 

tézisek megfogalmazása is lehetővé vált ennek alapján. 

4.2 Nemzetközi kutatás összefoglalása 

A következőkben külföldi vizsgálatok, szakértői vélemények alapján elemzem a 

projektmenedzsment jelenét és főleg a jövőjét. A vizsgálatok és szakértői vélemények minden 

típusú projektre kiterjednek, természetesen az építési projektekre is, így a vélemények, 

megállapítások sok tanulsággal szolgálhatnak ezen projektek szakértői és szereplői számára. 

A tanulmányok száma 2000 előtt, amelyek a projektmenedzsment jövőjével foglalkoznak, 

nagyon kevés. Az egyetlen kiterjedtebb megkérdezés volt, amelynek eredményeit 1982-ben a 

koppenhágai világkongresszuson hozták nyilvánosságra. (Bruce - Baker, 1981) 

Németországban a Gutsch / Dvoratschek féle projektmenedzsment szakirodalom kiértékelés 

ugyancsak korábbra tekint vissza. Ezért aztán egyre inkább megfogalmazódott az igény a 

téma szerinti vizsgálatokra. A következőkben három szakaszra tagolódik a vizsgálódás. Az 

első szakaszban a GPM (Német Projektmenedzsment Szövetség) által irányított vizsgálatról 

lesz szó, a második szakaszt erre a vizsgálatra alapozva kiterjesztették nemzetközi szintre, 

T6. A megvalósítási projektfolyamatok zavarainak felismerésén túl vizsgálható azok 

bekövetkezésének oka és következménye, valamint számíthatók a zavarok okozta 

többletköltségek. A vizsgálat eredményeit hatékonyan alkalmazhatják a projektkontroll, 

illetve a kibernetikai szemléletű szabályozás keretében. 
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amely vizsgálat többségében igazolta az első szakasz megállapításait, de születtek újabb 

eredmények is. Az előző szakaszok tanulmányai kiváltották több szakértő reagálását, számos 

publikáció született, amelyek megerősítették, kiegészítették, illetve bírálták a korábbi 

megállapításokat, lényegében ezek tanulságait foglalták össze a harmadik szakaszban. 

4.2.1 A GPM vizsgálat – az első szakasz  

Tizenegy projektmenedzsment szakembert kértek meg, hogy téziseket fogalmazzanak meg a 

projektmenedzsment jövőjével kapcsolatban, a GPM által kezdeményezett és finanszírozott, 

számítógéppel segített aszinkron megkérdezés keretében, amely a „Nominal Group Technique” 

módszerre épült. Csaknem 100 tézist fogalmaztak meg, amelyekből kiválasztották a legmagasabb 

értékelési számot elért 25 tézist. Később a megkérdezést nagyobb körre (nemzetközi szintre, pl. 

IPMA, berlini világkongresszus, 2002) terjesztették ki. A Delphi technika helyett, amely 

költséges és időt rabló, a választás a már fentebb említett NGP módszerre esett. Ez a kérdezési 

technika lényegesen egyszerűbb az előző módszernél.(Hoffmann K. – Schelle H., 2001) 

A kiválasztott szakértőknek egy kérdést tettek fel: 

„Milyen fejlődés várható az Ön véleménye szerint az elkövetkezendő tíz évben a 

projektmenedzsment területén?”  

Ezután a szakértőket felkérték, hogy egymástól függetlenül téziseket formáljanak, amelyet 

lehetőleg egy vagy két mondatban össze kellett foglalniuk. Ez a kikérdezési eljárás addig 

folytatódott, amikor már további tézist nem tudtak megfogalmazni. A szakértői megkérdezéshez 

a tézisek megformálásának röviden leírt eljárását tervezték elsősorban, egy workshop keretében, 

amelyen minden szakértő fizikailag is jelen volt. Viszont a megkérdezés számítógépes aszinkron 

formájánál a szakértőknek egymástól teljesen függetlenül kellett megfogalmazniuk téziseiket. A 

tézis megformálás fázisát követte a tisztázás fázisa, amelyben minden tézishez kérdéseket és 

kommentárokat lehetett hozzáfűzni. A moderátorok itt igyekeztek rábírni a szerzőket, hogy 

kerüljék ,a tézisek átfedését és információt nem adó elemeit.  

Az utolsó fázisban történt a szakértői értékelés. Adott volt az egyetértési fok (1 = elvetendő, 10 = 

maximális egyetértés, 0 = nincs vélemény) és a fontosság, amelyet a tézis mindenkori szakértője 

értékelt ( 1 = nem fontos, 6 = nagyon fontos). Az egyetértési fok szorzása a tézis súlyával 

(fontosságával) adta az állítás értékelési számát. Azért, hogy a tematikai torzítást, így pl. az 

eszközök és a szoftverek javára elkerüljék, olyan szakembereket választottak ki, akik különböző 
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nézőpontokat képviselnek a projektmenedzsmentben. A következőkben a számos tézisből 

elsősorban azokat választották ki, amely a legmagasabb értékelési számmal rendelkeztek,  

 

A GPM felmérés kategóriái és megállapításai 

 

Egyetér- 

tés és fon- 

tosság 

szorzata 

Értékelés  

A mérési szempontok, mint a projekt-lebonyolítás minősége, az adott projekt 

menedzsment koncepció minősége egyre jobban finomodnak. Az értékelést 

szoftver segítségével végzik. 

8,3 
4,8 
39,8 

A projektsiker és kudarc hatása a teljes vállalkozás eredményességére jobban érzékelhető, 

mint azt eddig tapasztalták. (Alkalmazásban pl. Balanced Scorecard,  

mérlegintegráció, rövidlejáratú nyereségszámítás, financiális tervezés stb.) 

8,4 

4,6 

38,6 

Kapcsolat 
 

A projektek világában fokozatosan alakulnak ki új követelmények a magatartásban 

és az egymáshoz való viszonyban, az innovatív projektszövetségek  

közreműködésével. Évtizedeken át a „tespedtség” volt a jellemző, most viszont  

gyorsabbak a történések ezen a területen. Ez az út az USA-ban az elmúlt tíz évben  

sikeres volt, és kezd Európára is kiterjedni. 

7,9 

4,4 

34,8 

Globalizálódás  

A jövőbeni projektekben egyre növekvő mértékben lesz fontos a különböző szak 

területekről jövő, különböző nyelvű és különböző kultúrájú szakértők közös munkája. 

9,4 

5 

47 

Az egész gazdaság növekvő globalizálódása mind jobban az országhatárokon túlnyúló,  

globális projekteket gerjeszt. A projektközreműködők ehhez szükséges kvalitása  

még gyerekcipőben jár. 

9 

5,1 

45,9 

A nemzetközivé tétel óriási léptekkel halad előre. Ez a projektmenedzsmentben a  

nyelvi kompetenciák hangsúlyozását jelenti. Az angol nyelv elengedhetetlen  

alapkövetelmény. 

8,9 

5 

44,5 

A projektmenedzsment (továbbiakban PM) nemzetközi standardizálását a gyakorlat  

igényli. A globalizáció érvényessége és gyakorlata mellett a kulturális  

specialitásokat is figyelembe kell venni. 

8,6 

4,8 

41,3 
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A GPM felmérés kategóriái és megállapításai 

 

Egyetér- 

tés és fon- 

tosság 

szorzata 

Módszerek  

Az IT projektek új tanulságokat szolgáltatnak az ügyfelek megtartását és igényeik  

pontos megállapítását illetően. 

8,1 
5 
40,5 

A projekttapasztalatok rögzítésére ösztönzik a projekt résztvevőket és új  

eljárásokat alkalmaznak (pl.: esettanulmányok, stb.) 

7,7 
5,1 
39,3 

Szervezet  

Feltételezhetjük az egyre jobban fejlődő elektronikus kommunikációs formát, mivel  

több projekten virtuális teamek dolgoznak. 

8,8 

5,1 

44,9 

A projektek egyre inkább „telephelyen kívül” valósulnak meg. Virtuális teamek jönnek 

létre, mert: 

• A feladatok komplexebbek és több helyszínre tevődnek. 

• A személyi erőforrások célorientáltabban illeszkednek (pl. IT- környezet). 

• Új technológiák támasztják alá ezt a munkaformát. 

8,7 

5,1 

44,4 

A projektek kidolgozásához integrált megoldások állnak készen. Minden projekt-team  

nagyobb időfelhasználás nélkül (egy órán belül) megfelelő infrastruktúrát (kapcsolatot) 

tud összeállítani a munkához (pl.: összeköttetés projekttervezéssel,  

dokumentummenedzsment, virtuális meetingek, stb.) 

8,4 

5,2 

43,7 

A jövőben a PM-nek hatékonyabbnak kell lennie, a több egyszerre futó projekt  

megfelelő irányításával. A projektek komplexitása tovább növekedik és a  

jelenlegi körülmények gyakran a multi - PM alkalmazását kívánják. 

8,8 

4,9 

43,1 

A PM láthatóan fejlődik, így pl. az integrációs rendszer, a projektszervezés, a  

jóváhagyások folyamata, céldefiniálás, tervezés, stb., és ezek összehangoltan,  

rendszerben működnek.  

8,4 

5 

42 

Minősítés  

A PM képzési kínálat az egyetemeken és a főiskolákon  

jelentősen növekszik. Több intézmény arra törekszik, hogy a hallgatók számára az IPMA  

vagy PMI bizonyítványok megszerzése lehetővé váljon a tanulmányok során. 

7,7 

5,2 

40 
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A GPM felmérés kategóriái és megállapításai 

 

Egyetér- 

tés és fon- 

tosság 

szorzata 

Fontosság, jelentőség  

A piacok előrehaladott individualizálása és a termékkínálat bővülése tovább fogják  

növelni a projektek számát, ezért a PM egyre nagyobb követelményt támaszt a  

vállalatoknál, a magasan kvalifikált szakemberek alkalmazására. 

9,4 

5,3 

49,8 

A projektmenedzsment továbbra is a győzni jelentéssel bír! 9 
4,7 
42,3 

Szociális kompetencia  

A magasabb követelményeket, pl. határidő teljesítést, minőséget és a  

különböző projektrésztvevők integrációját tekintve növekszenek a követelmények 

a PM szociális kompetenciáját illetően. Ezért az erre vonatkozó ismereteket egyre  

inkább figyelembe kell venni a PM képzésben. Azok a projektmenedzserek, akiknek 

 gyakorlati szakmai tapasztalatuk van, könnyebben boldogulhatnak ezen a területen is. 

8,8 

5 

44 

 

A professzionális projektvezetés a jövőben nem korlátozódhat a PM kemény faktoraira,  

hanem projektben résztvevők érdekeltségét, így pl. a résztvevő szervezetek 

kultúráját nyomatékosabban kell figyelembe venni. 

8,7 

4,9 

42,6 

Vezetés  

A stratégiai projekttervezés szorosabban kapcsolódik össze a vállalati stratégiai  

tervezéssel, mint eddig.  

9,2 
5,1 
46,9 

A „menedzsment jelentési rendszer’ (a PM keretein belül, illetve  

multi - projektmenedzsmentben ) létrejön, mint igazi eleme a vállalatirányításnak. 

8,3 
4,9 
40,7 

Eszközök  

A tapasztalat (tudás)-bankok elnyerik jelentőségüket. 8,2 
5 
41 

Egyéb szempont  

A kockázat menedzsment nagy jelentőségű a projektek tervezésében és megvalósításában. 8,7 
5 
43,5 

4.1 ábra: Kategóriák és megállapítások a projektmenedzsment jelenéről és jövőjéről 

Forrás: Hofmann K. – Schelle H. alapján, (2001) 
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ezenkívül minden további tézist, amelynek az összesített értékelési száma 

(egyetértés∗fontosság)>40. Ezt a 25 legjobbnak értékelt tézist láthatjuk összefoglalva a 4.1 

ábrában. 

4.2.2 Második szakasz: az előző vizsgálat nemzetközi kiterjesztése 

Amikor a projektmenedzsment jövőjéről beszéltek pár évvel ezelőtt, a leggyakrabban hallható 

címszavak a következők voltak: benchmarking, a projekttapasztalatokból történő tanulás, a 

projektek révén elért karrier, “kifinomult szakértelem”, virtuális csoportok és ezek erősítése 

megfelelő szoftverekkel, a projektek tervezéséhez, lebonyolításához, kivitelezéséhez szükséges 

szakképzettségek standardjai, programmenedzsment, multi - projektmenedzsment, projektek, 

mint vállalati stratégiák kiegészítésének eszközei, a későbbi felhasználók fokozottabb bevonása, 

benefit - menedzsment, a projektben résztvevő különböző szervezetek közti konfliktusok 

kezelése, kockázatmenedzsment. A projektmenedzsment jövőjére vonatkozó - 11 ország 23 

szakértője megkérdezésének eredménye - amelyet a GPM megbízásából és irányításával, a német 

tanulmányhoz kapcsolódóan, erre épülő vizsgálatként, a számítógépes elméleti / technikai csoport 

segítségével végeztek el – az előző vizsgálathoz hasonló irányvonalra enged következtetni, illetve 

felmerülnek újabb megállapítások is.  (Hoffmann K., Arash Yalpani, Schelle H. 2002) 

 A következőkben röviden összefoglalom a szakértők megállapításait. 

A jövőben egyértelmű lesz, hogy a vállalati stratégia és a multi - projektmenedzsment egymással 

intézményesen is nagyon szorosan kapcsolatban állnak. A projektirodák jelentősége növekszik, 

mint ahogy ezt most erőteljesen hangsúlyozzák. 

A vállalati stratégia és a projektmenedzsment következetes összekapcsolása a vállalatvezetéstől 

egyre mélyebb ismereteket követel meg a projektmenedzsmentre vonatkozóan azért, hogy a top-

menedzsment a megfelelő terveket intenzíven tudja támogatni. Egyre inkább kikristályosodik, 

hogy a top-menedzsment elkötelezettsége a legfontosabb sikertényezők közé tartozik. (Ezt 

támasztják alá a Standish Group információtechnológiai területen elvégzett vizsgálatai.) 

A projekteredmények későbbi felhasználóit és más kockázatviselőket ma már sokkal 

intenzívebben bevonják a korai szakaszokban, mindenekelőtt a célmeghatározás szakaszában.  

A lebonyolítás sikere mellett (ami magába foglalja az időpontok, költségtervek betartását, a 

megkövetelt minőséget és a tervezett funkciókat) fontos az alkalmazás sikere is. Az új, Nagy-
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Britanniából származó fogalmat benefit - menedzsmentnek hívják. Ez a használhatóság 

jelentőségére hívja fel a figyelmet, aminek a projekteredményen kell alapulnia. 

A növekvő globalizáció és a nemzetközi munkamegosztás standardok, magas szintű, 

interperszonális ismeretekkel rendelkező multinacionális és multikultúrális csapatok kialakítását 

teszi szükségessé. A virtuális csoportok növekvő mértékben fognak Internet technológiákra 

támaszkodni, még ha egyes szép álmok nem biztos, hogy valóra válnak. 

Amennyiben a projektmenedzsmentnek a vállalat fő-, központi kompetenciájává kell válnia, 

akkor a projektben résztvevő személyek különböző kompetenciái kialakításának még 

professzionálisabbnak kell lennie, és ennek mutatkoznia kell a projektszervezésben 

megnyilvánuló érettségi fokban. A számos, gombaként szaporodó, az érettség fokát jelző 

modellek mutatják a már megkezdett útirányt –, amelyek során a “kifinomult szakértelem” felé 

mutató irányvonal javára felhagytak az eddigi erősen folyamatorientált irányultsággal. Annál is 

inkább ezt az utat kell járni, mert a nem is távoli jövőben a piaci hatalommal rendelkező 

megbízók a megbízást elfogadó szervezet projektmenedzsmentjének fejlettségi fokától teszik 

függővé a megbízás odaítélését. (Például az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának 

gyakorlata.) 

Egyre fontosabb lesz a projektekből való tanulás, bár ezt illetően még vannak erős 

ellenvélemények. A projekt folyamán megszerzett belső tudás magyarázatát taglaló módszertani 

próbálkozások (Willke R. 2001) jelentek meg a látóhatáron. Ugyanakkor változatlanul fennáll, 

hogy a tapasztalatok másoknak történő átadása jelentős személyes ellenállásba ütközik. 

A különböző szervezetek projekten belüli közös munkájára egyre több új szerződési formát 

találnak ki, amelyeket megelőző konfliktusmenedzsmentnek is nevezhetnénk. Teszik ezt egyes 

ügyvédek legnagyobb sajnálatára és a résztvevő vállalatok örömére.  

A projekt-kockázatmenedzsment - jelenleg sok vállalatnál még inkább csak beszéd tárgya, mint 

realitás – természetessé fog válni. Tapasztalható egyébként, hogy az új módszerekre való 

várakozás sok vállalat számára egy kedvelt mód arra, hogy a szükséges cselekvést elodázzák. Aki 

azonban tanulmányozta a témával kapcsolatos szakirodalmat (Hall M. M., 1997), annak világossá 

válik, hogy a kockázatmenedzsment a jövőben több lesz, mint a jelenlegi alkalmazások. 

Jelen vizsgálat, - amely egy virtuális projekt volt, és amelyben a résztvevők nem találkoztak 

egymással, – egyik különösen érdekes és általános eredményével kapcsolatos a következő 
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megállapítás: a szakemberek a “kifinomult szakértelem” támogatására messzemenően nagyobb 

hangsúlyt fektettek, mint az eszközök fejlesztésére. Az összes kategória közül az “eszközök” 

témában megfogalmazott kijelentések kapták a legalacsonyabb pontértékeket. A megkérdezettek 

messzemenőkig azon a véleményen voltak, hogy ezek fejlesztése befejeződött és a projekt 

sikerességét másban kell keresni. A következő prognózis tipikusan a szakemberek beállítottságát 

tükrözi: 

“Egyre inkább fontossá válik az interperszonális dinamika értéke és ennek hozzájárulása a sikeres 

projektekhez. Az oktatás és a tréning, mint a siker többszörözője a belső interperszonális 

értékekre fókuszál, különös tekintettel a projektcsapatok motivációjára.” A pszichológusok, 

szociológusok még adósak egy világos válasszal arra a kérdésre, hogy hogyan lehet fejleszteni és 

növelni a szociális kompetenciát. Bizonyos vélemények szerint a figyelmet inkább a projektben 

résztvevő személyek kiválasztására, mint a “kifinomult szakértelem” fejlesztésére kell 

koncentrálni. 

Úgy tűnik tehát, hogy a projektmenedzsment jövője izgalmas, a fejlődésnek a vége nem látható. 

A projekt jellegű feladat-teljesítés jelentősége nagymértékben fog növekedni. A szakmai-, 

módszertani- és szociális kompetenciával rendelkező projektmenedzserek az elkövetkező 

években az eddiginél még inkább keresettebbek lesznek, tehát nagyok a lehetőségeik. 

4.2.3 Harmadik szakasz: a három „forgatókönyv” 

Mint azt a 4.2 fejezetben említettem, az elmúlt években cikkek sora foglalkozott a projekt 

menedzsment állapotával és az eljövendő fejlődési útjával, - főleg az előzőekben ismertetett 

tanulmányok hatására - ezek egy része optimista, de másik része igen kritikus tartalmú. A 

projektmenedzsment fejlődésének publikált téziseit itt három „forgatókönyvbe” csoportosíthatjuk 

(a következő táblázat oszlopaiban). (Seibert, S. 2004) A forgatókönyvek tartalma: 

• a projekt menedzsment további professzionalizálása, 

• fokozódó „projektitisz”, egyre kisebb és kisebb projektekkel, 

• csalódás és a projektmenedzsment hanyatlása. 

A projektmenedzsment további professzionalizálása 
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Az első és második szakaszban kimondottan pozitív képet kaptak a projektmenedzsment jövőbeli 

fejlődéséről. A német vizsgálat legtöbbre becsült tézise: „A piacok előre bejelentett 

individualizálásával és a termékkínálat bővülésével a projektek száma egyre tovább fog 

gyarapodni. A projektmenedzsment ezért tovább generálja a képzett szakemberek iránti igényt.”  

A projektmenedzsment (PM) fejleszti a vállalkozói készséget és a stratégiai menedzsment 

hatáskört. Ehhez kapcsolódik elsősorban a program- és multi - PM továbbfejlesztése, illetve jobb 

módszerek a projektcél definiálására, a megbízó intenzívebb bevonása a projekt folyamatba, stb. 

A PM szakképzésnek, trénereknek segíteni kell ezt a fejlesztést és ismertetni kell a résztvevőkkel 

a karrier – modelleket, karrier lehetőségeket. 

A 4.2 ábra összefoglalja a három forgatókönyv tartalmát bizonyos kritériumok alapján 

csoportosítva. 

A már ismertetett tanulmányok jó néhány állítása kapcsán, rövid időn belül különböző 

publikációkban nem jelentéktelen kritika hangzott el. Például a stratégiai irányultságra és a top-

menedzsmentnek a projektirányításba bevonására vonatkozóan, ezek ugyanis még nem 

működnek a gyakorlatban. A manchesteri egyetem professzora, Moris, aki hosszú évek óta a brit  

APM vezetője, 2003-ban az IPMA világkongresszuson Moszkvában a következőt állapította 

meg: „A projektmenedzsment szövetségek a 60-as évek végétől léteznek. A projektorientált 

gazdasági ágazatokra való befolyásuk azonban korlátozott maradt, csak úgy, mint a 

projektmenedzsment befolyása professzionális diszciplínaként”. (www.indeco.co.uk: The 

irrelevance of project management as a proffessional dicipline) Moris ezt főképp annak 

tulajdonítja, hogy a projektmenedzsment túlzottan az operatív projektfolyamatra koncentrál, és 

bizonyos esetekben legfeljebb tervezési és határidő technikának tekintik. Sok vállalat nem kezeli 

megfelelően a projektsikerben meghatározó, a projektválasztásra és a projekt definiálásra 

vonatkozó központi stratégiai kérdéseket. Erre példa az Egyesült Államokban széles körben 

elterjedt PMBOK (PM - kézikönyv) nem tartalmaz kifejtést a projektstratégiáról és definiálásról, 

alig valamit az értékmenedzsmentről, a technológiamenedzsmentről semmit, és relatíve keveset 

ennek a program- és portfolió menedzsmenttel való kapcsolatáról. Ezekre a hiányosságokra 

többen felhívták a figyelmet publikációkban, konferencia prezentációkban. (H. Schelle 2003, R. 

Gareis 1999) A gyakorlatias emberek és vállalkozások számára központi kérdés azonban a  
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Forgatókönyv PM-professzionalizáló- 

dás 

Fokozódó  

„projektitisz” 

PM- hanyatlás 

Valószínűség 65% 23% 12% 

Vezérmotívum A PM stratégiai  

sikertényező lesz;  

komplexebb, a top-me- 

nedzsment igényeihez  

illeszkedő PM  

rendszerek kialakítása 

Egyre több „mini” 

 projekt: a PM  

redukálódik a józan  

emberi észre 

Projekt kudarcok miatti  

csalódás, a PM beolvad 

 a szak diszciplínákba 

Keretfeltételek Több projekt, nagyobb  

nyomás a határidőre és 

költségekre, projekt  

globalizáció, virtuális  

PM megoldások 

Még több projekt, kisebb 

terjedelemmel,  

többnyire belső  

projektek a társadalom  

számos területén 

Kiszorulnak az  

interdiszciplináris  

csoportok, a projektek  

rutin feladatokká válnak 

PM- Minősítés Rendszeres PM képzés  

a felsőoktatásban,  

szakmai igényeket  

széleskörűen  

figyelembevevő  

minősítési rendszer 

Alsóbb szintű  

menedzsmentre és „lágy 

tudásra” való  

koncentrálás, a PM  

eszköztár egyszerűsítése 

Üzletági tapasztalatok 

 fontosabbak, mint a  

PM, a PM nem egy  

sajátos sikerfaktor, a  

PM a szakdiszciplínák 

járulékos kelléke lesz 

PM-Módszerek Iteratív eljárás módok 

,integrált PM - eszkö- 

zök, kvantitatív tapasz- 

talat adatbankok, költ- 

ségvetés kockázat 

kezeléséhez 

Agilis eljárás rendszer- 

tan nélkül, MS-projekt  

és csoport–kommuniká- 

ciós eszközök, intuitív  

és kvalitatív módszerek 

dominálnak, kevés pénz  

jut a PM-re 

Egyszerű „vízesés mo- 

dellek”, a projekt  

vezetéshez rutinrendszer, 

nem alkalmazhatók az 

egységes PM fogalmak  

és módszerek 

Vállalatvezetés A PM és a vállalati  

stratégia összekapcsoló- 

dása, programmenedzs- 

ment, és program- 

kontrolling 

Egyszerű multi-PM- 

rendszerek a központi 

kontrolling keretében, a 

top-menedzsment  

csökkenő érdeklődése 

A PM-ben nincs integrá- 

ció, a projektirányító 

rendszerek elszigetelt 

megoldások maradnak 

4.2 ábra: A projektmenedzsment lehetséges fejlődési vonalai 

Forrás: Siegfried S. alapján, (2004) 
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projekt által realizált haszon, ami alapján mérik a projekt sikerét. Éppen az előbbieket illetően 

segítenek túl keveset a projektmenedzsment egyesületek, szövetségek. 

A projektek egyre növekvő száma nem feltétlenül csak pozitív hatású. A projektek átláthatatlanul 

nagy száma miatt a vállalatok könnyen elveszíthetik a projekt történések feletti felügyeletet. A 

kisebb projektekre kevés a figyelem, emiatt hátrányt szenvednek. A projekt megvalósítása során 

a kényelmetlen választásokat a vállalati vonalbeli szakemberek elutasítják, anélkül, hogy a 

projektfeladatot áttekintenék. A projektek egyre kisebbek lesznek, és egyre inkább közelítenek a 

rutin feladatokhoz, a PM eszközök ehhez tulajdonképpen túlméretezettek, és magas ráfordítással 

járnak. A kölni szervezeti fejlesztő (Trebesch K. 2003) megállapította, hogy a PM sok 

vállalkozásban „problémás gyerekké” válhat, és szerinte vissza kellene térni a PM 

tulajdonképpeni lényegéhez, miszerint a projekt lebonyolítása újszerű, egyszeri és komplex 

feladat kiadását jelenti, és nem többet.  

A projektmenedzsmenttel kapcsolatosan terjednek olyan elképzelések, amelyek egyre több üzleti 

területen is magukkal hordozzák a diszciplína leegyszerűsítésének, felhígulásának veszélyét. A 

nyilvánosság gyakran azt a képet vetíti elénk, hogy a PM „gyerekjáték” (ami következésképpen 

alig tesz szükségessé némi iskolázottságot vagy képzettséget). A „soft skills” hangsúlyozása 

sajnos erősíti ezt a képet, különösen, ha egyidejűleg a projektmenedzsmentben egyre kevésbé 

tartják fontosnak a „hard skills” alkalmazását. Egyes szakértők (Kötter W. – Longmuss J. 2003) 

rámutattak, hogy a PM elméletben egyre nagyobbra nyílik az olló a projektirányítás 

„keményebb” nézőpontja, mely mindenek előtt a projektcél felé vezető úton lévő feladatokat 

tartja szem előtt, és a „szervezeti fejlődés, fejlesztés” nézet között, ami mindenek előtt a 

szervezeti és szociális folyamatokra figyel.  

A viták folynak, de abban megegyeznek a vélemények, hogy a tartalmi, szakmai feladat 

definiálása és a kompetenciák tisztázása nélkül nem lehetséges sikeres projektvezetést 

megvalósítani.  

Egyes szerzők keményebben fogalmaznak és egyenesen a PM hanyatlásáról írnak. A már 

említett Trebesch K. (2003) szerint majdnem minden eredeti PM eszköz, mint például a 

hálótervezési technika, a megtermelt érték-analízis, a kockázat menedzsment alapjai, a 

konfiguráció menedzsment, és további eszközök már legkésőbb az elmúlt évszázad 70-es évek 

elejétől léteznek. Bár a PM már viszonylag régen él eszközeivel, a statisztikák szerint több 

projekt túllépi a határidejét, meghaladja a költségvetését, vagy nem éri el az áhított eredményt. A 
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PM olyan eszköz, mely adott körülmények között alkalmatlan a projekt munkára? Egy másik 

szerző, W. Reiter (2004) egyik könyvében ezt a figyelemfelkeltő címet adja: „Meztelen valóság a 

projektmenedzsmentről”. Ebben hivatkozik szakemberek véleményére, hogy a szervezeteknél a 

projektek jelentik azt a területet, ahol a döntések különösen lassan fejlődnek.  

A fenti állítások jogosultsága természetesen vitatható, a szakértők mégis eltűnődnek, hogyan 

tehetnek a szerzők ilyen kétes kijelentéseket. Komoly vizsgálatok, mint az amerikai Standish 

csoport „Chaos” jelentése (www.standishgroup.com), Lechler vizsgálatai (a projektmenedzsment 

sikerfaktorai, Frankfurt 1997) vagy a Volkswagen Coaching vizsgálatai (PM Zeitschrift 2003/1) 

bizonyítják, hogy a projektek rendszerint nem a projektmenedzsmentjük miatt szenvednek 

kudarcot, hanem mert egyáltalán nem alkalmazzák azt, vagy éppen nem szakszerűen. A Standish 

csoport legújabb vizsgálatai már rámutatnak, hogy az elmúlt 5-10 évben a sikeres projektek 

száma jelentősen növekedett, és az érintett szervezeteknél és projektek érettségi foka is magasabb 

lett. A projektmenedzsmentnek tehát kevesebb metodikus vesztesége van, mint ahogy azt a fenti 

bírálatok sugallják.  

4.3 Hazai helyzetkép 

Ez a fejezetrész az elmúlt öt évben általam végzett vizsgálódások eredményeit, tanulságait 

igyekszik összefoglalni. A vizsgálódás célja helyzetképet adni a hazai építési 

projektmenedzsmentről, illetve a kép alapján tanulságok levonása. A vizsgálódás többféle módon 

történt, elsősorban kérdőíves megkérdezéssel, másodsorban szakmabeliekkel folytatott 

beszélgetésekkel, harmadsorban a szakirodalom, esettanulmányok tanulmányozásával.  

A megkérdezettek zöme a projektekben résztvevő szakemberek (az építtető szervezetének 

„vonalbeli” munkatársai, tervezők, műszaki ellenőrök, vállalkozók, stb.) sorából kerültek ki, 

illetve kisebb mértékben a projektek közvetlen irányítóit és vállalati vezetőket is megkérdeztem. 

(részletezése a következőkben, a kérdőívek kiértékelésénél) 

4.3.1 Kiindulás, jelen állapot 

Ahhoz, hogy a projektmenedzsment jelenlegi, hazai állapotát lehessen jellemezni, a múltból kell 

kiindulni. A múlt több évtizedet jelent, amikor is kizárólag a hagyományos beruházásszervezési 

felfogás uralkodott, három főszereplővel. Az egyik főszereplő a Beruházó, egy nagyobb vállalat, 

amely a projekt lebonyolítására szakosodott, másik egy szakvállalat, a Tervező, amely 

elkészítette a létesítmény engedélyezési és kiviteli terveit. A harmadik egy általában nagyobb 
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vállalat, a Kivitelező, amely a tervek alapján a beruházó műszaki ellenőrzése mellett felépítette a 

létesítményt. Ennek a hagyományos formának vannak hátrányai és előnyei. A hibáival együtt, de 

olajozottan működött ez a rendszer, mert mindenki ismerte a „játékszabályokat”. Ma eléggé 

felemás a helyzet, a régi rendszer keretei felbomlottak, az új lehetőségeket nem mindenki ismeri 

és a szabályozás sem egyértelmű. Egyszerre jelen van még a hagyományos szemlélet és a 

külföldi érdekeltségű cégek által szorgalmazott, esetenként eltérő gyakorlatú 

projektmenedzsment kultúra. 

Napjainkra a nagyobb beruházó és tervező vállalatok visszaszorultak, mert nem voltak 

hatékonyak és rugalmasak, a nagyobb tervező cégek jellemzően több, kisebb irodára bomlottak 

fel. Kivitelező nagyvállalatból is kevés maradt, sok kisebb keletkezett az idők folyamán. 

Rendszerváltás után megjelentek a külföldi befektetők, hozva magukkal az országukra jellemző 

projektmegvalósítási gyakorlatot. Megjelentek még a beruházó csoportok, a tehetősebb 

vállalkozások igényeikkel, ezekre általában jellemző volt, hogy beruházási tapasztalatokkal nem 

rendelkeztek. Az önkormányzatok egy része új helyzetbe került, hiszen lehetőségük nyílt 

beruházni, sajnos sok esetben saját kárukon keresztül szereztek projektmenedzsment 

tapasztalatokat. 

A fentiekből is érzékelhető, hogy túl sok projektmenedzsment tapasztalat nem alakulhatott ki 

Magyarországon, talán lehet mondani, hogy tanulási időszakban vagyunk. Kevésbé 

magyarázható viszont egyes építtetők szinte teljes tájékozatlansága, valamint az, hogy nem is 

hajlandók áldozni szakértőkre, tanulásra. Valószínűleg nem hiszik el, hogy a 

projektmenedzsment tudás, tapasztalatok alkalmazásával sokkal többet lehet megtakarítani, 

szemben azzal, hogy nem költenek rá. 

4.3.2 A projektkiértékelés útjai és módszerei 

A projektvezetés és a vállalaton belüli megbízók nyitottsága a projekt tanulási bázisát képezi a 

szervezetben. Minden projektközreműködő számára világosan jelezni kell, hogy a problémákból 

való tanulás, a kockázatok feltárása, a távolba mutató kérdések, a tervek és a korrekciós 

javaslatok szükségesek és nyílt fülekre kell, hogy találjanak. (Stauber E., 2002) 

A minőség és a projekt sikere minden résztvevő felelősségén — a tisztán strukturált 

projektvezetést figyelmen kívül hagyva — és hozzáállásán múlik, és nemcsak utólagosan 

ellenőrzik azokat a projektben. A jól megvalósított projektfolyamatok javítják a csoportmunkát, 

és egyidejűleg támogatják a személyes tanulást. A projektvezetőknek a visszajelzéseket mindig, 
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különösen a kritikus fázisokban és szituációkban (motivációs problémák, időbeni csúszás, 

minőségvesztés, együttműködési nehézségek, konfliktusok) be kellene gyűjteniük. Ennek a 

személyes kapcsolatokkal rövid úton és a visszacsatolási–körök (lásd 3.4 fejezet) által is meg 

kellene valósulnia a projektcsoportokban.  

Meg kell jegyezni, hogy a projektmunka értékelése különböző, ellentétes területeket érint, 

amelyek úgynevezett puha és kemény faktorokra oszthatók és ezek láthatók az alábbi táblázatban.  

 

Puha faktorok Kemény faktorok 

- az együttműködés minősége 

- a projektirányítás minősége 

-a projektmunkatársak elégedettsége a munkamód- 

  szerrel és eredményével 

-tapasztalatok az alkalmazott projekt- 

 menedzsment–módszerekkel 

-projektmunkában lévő minősítési-szükséglet és  

tanulási siker 

» projektcsoport visszajelzését megkérni,  

 kiegészítő értékelés a projektirányításon keresztül ! 

 

- célelérés felülvizsgálata 

– teljesítmény 

– kiterjedés 

– határidő 

– költségek és erőforrások 

– minőség 

– előírások betartása 

– munkamódszer hatékonysága 

» projektvezetőség és a megbízók záró értékelése:  

 becslések és értékelések összehasonlítása 

 

A „puha” és „kemény” tényezők közötti összefüggések tanulás útján fedezhetők fel; 

összefüggések kialakításával konzekvenciákat és sikerfaktorokat dolgozhatnak ki a további 

projektek számára. A kiértékelést a különböző szinteken és lehetőleg minden a projektben 

résztvevő szereplő számára elérhetővé kell tenni, ahol a tartalom a szerephez és funkcióhoz 

igazodik. 



 171 

Ajánlások a megfelelő értékelési módszerek kidolgozására 

A cél az, hogy a vállalati kultúrához, projektek és az abban résztvevőkhöz a kiértékelés megfelelő 

módszereit és formáit megtaláljuk. Erre a kiválasztási folyamatra ajánlott egy szisztematikus és 

lépcsőzetes eljárás (Domsch M.; Harms M., 2000), az alábbi lépcsőkkel:  

� Az értékelés céljainak magyarázata és megállapítása: mit akarunk elérni a kiértékeléssel, 

illetve milyen tapasztalatokat hoznak? (például a projektmunka / eredmények javulása, a 

tanulási folyamat támogatása, a projektben történő motiváció és minőségbiztosítás, 

változási folyamatok támogatása, kommunikáció és kooperáció javítása, 

módszerkompetenciák növelése). 

� Az alapvetően szóba jöhető módszerek megállapítása (például: visszacsatolási 

(szabályozó) körök, workshop-ok, kérdőívek, „impulzusplakátok”, stb.  

� A vállalati és projekt–specifikus feltételek figyelembevétele, kiválasztási kritériumok 

megállapítása (például: a projektben közreműködők érdeklődési köre, száma és 

összetétele, kultúra, szakértelem, hely és tér. 

� A megfelelő módszerek súlyozása, megítélése és kiválasztása tekintettel a kidolgozott 

célokra, feltételekre és kritériumokra. 

� Értékelési módszerek előkészítése és megvalósítása 

� Visszatekintés és értékelés: Ezek a módszerek megfelelőek, segítőkészek és nyereséget 

hozók voltak–e? A változtatások és a kiegészítések elérték-e a céljukat? 

Az értékelési módszerek kiválasztása és kombinálása 

Írásos kiértékelés a kérdőívek segítségével: (Stauber E. 2002) 

Az írott kérdéseknek sok előnyük van (ha kiegészítőként és nem a szóbeli visszacsatolás helyett 

alkalmazzák): 

• a vélemény-tendenciák és a súlypontra vonatkozó jelzések jól közölhetőek, 

• lehetségesek az összehasonlítások, 

• a reflektálás és a kiértékelés nyugodtan és gondosan történhet, 
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• a csoport véleménye kevésbé befolyásolja a becsléseket. 

Azok a kérdőívek ajánlottak, amelyek a skálázott értékelést nyílt kérdésekkel kombinálják, úgy , 

hogy a kérdezettek megindokolják a becsléseket, és egyéni megjegyzéseket tehetnek ehhez. Ez, a 

válaszok kiértékelésénél növeli a ráfordításokat, de messzemenőkig kifejező eredményeket ad. A 

becslések összehasonlítása különböző perspektívából fontos impulzusokat adhat a projektekből 

való tanulási folyamat számára. Az írásos megkérdezések jól kombinálhatóak más módszerekkel, 

például az eredményeket a projekt zárás vagy az utána következő találkozás során mutatják be és 

beszélik meg, valamint a megbízóval is átbeszélik, megtárgyalják.  

Workshop a köztes és a zárási kiértékeléshez 

A workshop lebonyolítását és az értékeléseket a projektmunka–csoportok együtt dolgozzák ki. 

Egy értékelési workshop–ot gondosan elő kell készíteni, világosan strukturált, jól moderált kell, 

hogy legyen, a projektvezetéssel, vagy egy külső moderátorral. (Lipp U.; Will H. 1996) A 

változatos és a csoportdinamikát figyelembe vevő, kreativitással kialakított workshop motiváló és 

energia felszabadító hatású. A tapasztalatokat megosztják, a végkövetkeztetéseket és korrekciós 

javaslatokat a projekt számára együtt dolgozzák ki. Az egyedi reflektálások fázisa a workshop-

okba jól integrálható, és ebben további személyek vehetnek részt, például a megbízók és 

steakholderek (érintettek). A workshop-ok különböző időkeretek között valósíthatók meg, rövid 

időtartammal a projekt közbeni „stop vezényszóra” is. A fentieken kívül még több értékelési 

módszert lehetne ismertetni, de mivel nem játszanak szerepet a kutatásomban, ezért csak 

megemlítem azokat: 

• „Lessions–learned” módszer, 

• „Impulzuskérdések és impulzusplakátok” 

• Csekklisták és értékelési kérdések a projektvezetőség számára 

4.3.3 Az alkalmazott kérdőív 

Az építési projektmenedzsment hazai állapotát kutatva, az előző részfejezet iránymutatása 

alapján és lehetőségeimet felmérve alakítottam ki a következőkben látható kérdőívet. Az első 

három kérdéssel igyekeztem felmérni, hogy milyen projektekre (méret, komplexitás) 

vonatkozóan válaszoltak, a válaszadók milyen feladatkört láttak el a projektben és milyenek 

voltak a szervezeti keretek.  
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ÉPÍTÉSI  PROJEKTEKKEL  KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

Projekt megnevezése:      NÉV: 

Amennyiben nincs elegendő hely a válaszhoz, illetve a kiegészítéshez, szíveskedjen a lapok hátoldalát 
is használni! 

1.Milyen nagyságrendű, és milyen komplexitású / bonyolultságú (k / b) projektben vett      részt ? 

a.) kisebb  b.) közepes  c.) nagy    

a.) átlagos k/b  b.) erősen k/b  c.)  előzőektől eltérő, vagyis: 

Jelölje be a megfelelő kategóriát! 

2. Milyen minőségben és feladatkörben működött közre a projektben ? 

a.) a projekttulajdonos (megbízó, beruházó) részéről 

b.) a projektben kivitelező vállalkozóként szereplő részéről 

c.) a projekt tervezési vállalkozójának részéről 

d.) egyéb: lebonyolító, szakértő, műszaki ellenőr, beszállító vagy más…… 

Mi volt a feladata, pozíciója:  

Jelölje be a megfelelő kategóriát, illetve írja be a megfelelő választ! 

3. Milyen szervezeti keretek között irányították a projektet ? 

a.) belső projekt lévén, a vállalati szakemberekből álló team irányított 

b.) külső projekt lévén belső, vállalati szakemberekből és külső szakértőkből állt a projekt-team  

c.) külső szakértőkből állt össze a projekt-team 

d.) milyen típusú vállalkozóval kötött szerződést az építtető: fővállalkozó, generálvállalkozó(k), 
részteljesítményt nyújtó vállalkozók, generáltervező, szakági tervezők, vagy egyéb megoldás……… 

Jelölje be a megfelelő kategóriát! 

4. Mennyire elégedett Ön az információkkal, tájékoztatták-e Önt a következőkről ?  

Projektcélok, az elvárt projekteredmények, feladat leírás, a  projektszereplők elérhetősége, stb. 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 

5. Mennyire elégedett Ön a projektvezetéssel, jól támogatta-e a résztvevők munkáját? 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 
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6. Hogyan értékeli Ön a megrendelő (építtető) kvalitását az alábbiak tekintetében ? 

 a.) Aktívan és hozzáértő módon befolyásolta a projekt menetét. 

 b.) Nem volt jártas a projektmenedzsmentben, nem volt tapasztalata a projektek terén. 

 c.) Nem készíttette elő megfelelően a projektet, menetközben sokat változtatott. 

 d.) Egyéb.  

 Jelölje be a megfelelő kategóriát, illetve egészítse ki, ha van észrevétele ! 

7. Volt-e rögzített határidő és közbeeső határidő, aminek meg kellett felelni, illetve  volt-e 
fontosabb a határidőnél, pl. a költségek ? 

 

8. Volt-e tudomása előkészítő jellegű dokumentációkról, mint például megvalósíthatósági 
tanulmány, költség-haszon elemzés vagy egyéb gazdaságossági számítások ? 

 

9. Mennyire elégedett Ön a tendereljárással ? (tenderdokumentáció minősége, az eljárás menete, 
racionalitása, szabályossága, ajánlat értékelése, stb.) 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 

 

10. Megtörtént - e a kockázatok feltárása, elemzése, készült – e kockázati terv ? Milyen 
jelentősebb kockázatok merültek fel ? 

 

11. Milyen módon történt a projektkontroll, milyen módszereket alkalmaztak ? 

a.) Az ütemterven regisztrálták a projekt előrehaladását. 

b.) Rendszeres időközönként mérték a tevékenységek teljesítését, készültségi fokát, valamint az 
erőforrások felhasználását és a költségek alakulását. 

c.) A megtermelt érték elemzést alkalmazták, valamely projektmenedzsment szoftver felhasználásával. 

d.) Egyéb módon. 

Jelölje be a megfelelő kategóriát, illetve egészítse ki, ha van észrevétele ! 

12. Milyen mértékben változtattak menetközben a projekten ? Megváltozott – e az eredeti 
projektcél ? Sikerült – e zökkenőmentesen kezelni a változásokat ? (adminisztráció, terv, költség, 
reagálás sebessége, stb.) 

 

13. Alkalmaztak – e számítógépes programot a projekt tervezéséhez, irányításához ? 
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14. Mennyire elégedett Ön a projektben közreműködők (építtető, tervező, lebonyolító, 
vállalkozók, stb.) szakmai (beleértve a proj.men. jártasságot is) hozzáértésével ? 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 

 

15. Mennyire elégedett Ön az információk és a kommunikáció minőségével ? Voltak –e rendszeres 
megbeszélések, egyeztetések, jelentések, prezentációk ? 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 

 

16. Mennyire elégedett Ön a projekt koordinációjával ? (a projekt közreműködők összehangolása, 
irányítása, illetve egyeztetések közöttük) 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 

 

17. Jellemezze a műszaki ellenőrzés minőségét ! 

a.) A műszaki ellenőrzés független, korrekt, szakmailag megfelelő volt. 

b.) Az előző állítással ellenkezőleg, valamely tekintetben hibádzott. 

c.) Egyéb észrevétel: 

Jelölje be a megfelelő kategóriát, illetve egészítse ki, ha van észrevétele ! 

18. Milyen vitás kérdések, konfliktusok voltak a vállalkozó és a többi közreműködő között a 
megvalósítás során ? 

a.) a tevékenységek mennyiségi elszámolása és minősége kapcsán, 

b.) az elvégzett munkák költségei és számlázása kapcsán, 

c.) a módosítások, változtatások kapcsán, 

d.) szerződések hiányossága, értelmezése kapcsán, 

e.) egyéb kapcsán.  

 Jelölje be a megfelelő kategóriát, illetve egészítse ki, ha van észrevétele ! 
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19. Mennyire volt az Ön számára lehetséges, hogy hozzájáruljon a projekt sikeréhez, 
eredményességéhez? 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 

 

20. Mennyire elégedett Ön a tartalmi projektcélok elérésével és az eredmények minőségével? 

1 2 3 4 5 6 

nagyon elégedett     nem elégedett 

Indoklás / megjegyzések: 

 

21. Milyen módszerek és eljárások váltak be ebben a projektben? Az Ön véleménye szerint mi 
volt a különösen jó és segítő? 

 

22. Milyen javításokra van szükség a jövőbeni projektek tervezésénél és megvalósításánál? 

 

4.3 ábra: Kérdőív az építési projektek vizsgálatához 

Ezek az információk fontosak a kiértékelésnél, tanulságos az, hogy például a különböző 

szerepkörökben miképpen reagálnak egy adott kérdésre. Természetesen ennél jóval több kérdést 

is lehetett volna feltenni, de a túl hosszú kérdőívekre – tapasztalatom szerint - nem válaszolnak a 

kellő alapossággal. 

4.3.4 A kérdőívek értékelése 

A kérdőíves megkérdezések száma 180 volt, ebből ténylegesen 132 kérdőív érkezett vissza, 

természetesen ez legalább ennyi válaszolót és projektet érintett. A válaszok tanulmányozása 

során az volt a tapasztalatom, hogy a válaszadók legalább 80 %-a kellő figyelemmel és 

szakértelemmel válaszolt a kérdésekre. (A szakértelmet kiemelten fontosan kezeltem, a kérdőívet 

csak olyanoknak adtam, illetve küldtem, akikről tudtam, illetve feltételezhettem, hogy egy 

bizonyos szinten járatosak a projektmenedzsmentben.)  

A következőkben részletezem, hogy a válaszolók milyen szerep- és feladatkört láttak el a 

projektekben. 
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Az építtető részéről 44 fő, 28 fő a projekt irányítására létrejött teamben, a többi 16 fő asszisztensi 

feladatkörben tevékenykedett, 

A kivitelező vállalkozók részéről 46 fő, 

Tervezési szolgáltatást nyújtók részéről 24 fő, 

A lebonyolításban közreműködő, műszaki ellenőr vagy szakértő, 18 fő 

Meg kell jegyezni, hogy a válaszadók zöme – kevés kivétellel – felsőfokú végzettségű, 

természetesen főleg építész-, építőmérnök szakemberek. Középkorú, tapasztalt és fiatalabb 

szakemberek egyaránt előfordultak közülük. 

A kérdőívre adott válaszokat feldolgoztam kvantitatív alapon, vagyis regisztráltam az egyes 

kérdésekre jövő feleletek számát a részkérdésekre felbontva. Ezután összegyűjtöttem az 

úgynevezett skálázott kérdéseket, amelyek közös lényege, hogy adott vonatkozásban a 

projektrésztvevők elégedettségének mértékére szolgáltatnak adatokat. A skála egyes lépcsői adott 

% értéket képviselnek, így például 1-es lépcső 100%, 6-os lépcső 0%, a többi lépcsőn pedig a 

közbenső értékek vannak értelemszerűen. Az egyes lépcsőkre adott válaszok száma, valamint az 

összes - százalék alapján számítottam az átlagszázalékokat. Ezek után egy oszlop diagramban 

(4.4 ábra) ábrázoltam a kérdésekre adott, számított értékeket. Több kérdésnél a válaszok 

számlálásánál kiderült, hogy a válasz nem értékelhető (ritkább eset) vagy nem válaszoltak a 

kérdésre. Szerencsére ezek száma csekély százalékot tesz ki, tehát lényegében nem befolyásolta 

az eredményeket, természetesen az ilyen válaszokat nem vettem figyelembe a számításnál. 
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A projektrésztvevők elégedettségének értékelése
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4.4 ábra: A projektrésztvevők elégedettségének értékelése a kérdőíves válaszok alapján 

A skálázott kérdéseken kívül van három olyan összetett kérdés, amelyek esetében fontosnak 

éreztem az eredmények grafikus ábrázolását, ehhez a kördiagramot választottam. Ezek láthatók a 

4.5; 4.6; 4.7 ábrákon.  

Az építtető kvalitása a projektmenedzsment terén
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4.5 ábra: A kérdőív egyes kérdéseinek kiértékelése 
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A projektkontroll alkalmazása
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4.6 ábra: A kérdőív egyes kérdéseinek kiértékelése 

 

Konfliktusok, vitás kérdések jellege a vállalkozók 
és az építtető között a megvalósítás során
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4.7 ábra A kérdőív egyes kérdéseinek kiértékelése 

A fentieken kívül van még néhány olyan kérdőíves kérdés, amely kevésbé összetett, kisebb 

jelentőségű, ezért az ezekre adott válaszokat csak ábra nélkül értékelem. Arra a kérdésre, hogy 

volt-e rögzített határidő a projektben, illetve volt-e fontosabb a határidőnél (pl. a költségek), a 

132 válaszoló közül 70% írta, hogy volt rögzített határidő és 28% azt, hogy a költségek 

(költségkorlát) fontosabbak voltak a határidőnél. 
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„Volt-e tudomása olyan dokumentációkról, mint például megvalósíthatósági tanulmány, költség - 

haszon elemzés vagy egyéb gazdaságossági számítások?” Erre a kérdésre nem válaszolt 14 fő, 66 

fő találkozott megvalósíthatósági tanulmánnyal, illetve 52 fő gazdaságossági elemzéssel. Ez a 

visszajelzés egyébként visszaigazolta azt a tapasztalati benyomásomat, hogy a magyar 

gyakorlatban is örvendetesen szaporodnak ezek a tanulmányok. 

„Alkalmaztak - e számítógépes programot a projekt tervezéséhez, irányításához?” 

Elgondolkoztató, hogy az a 18 nem válaszoló szakember – aki egyébként a többi kérdésre reagált 

– vajon nem tudja mit jelent a szoftverrel segített tervezés? A válaszok többsége arról árulkodik 

(74), hogy nem használtak szoftvert, viszont ismerik valamelyest ezt a lehetőséget. Azt, hogy 

ennyi projektnél nem használták a számítógép adta lehetőséget, kevéssé magyarázza az első 

kérdésben megjelenő adat, miszerint 31 projekt kisebb nagyságrendű volt. A kisebb projekteknél 

valóban meggondolandó a szoftver használata, de a többinél sok segítséget adhat. Viszonylag 

gyakran hallottam olyan véleményt szakemberektől, hogy nincs szükség például időtervre, mert 

úgyis változik a terv és akkor íróasztal fiókba kerül, mint nem használatos produktum. 

Természetesen egy projektnél vannak változások, de ezeket lehet, sőt kell is kezelni, mégpedig 

például az említett ütemterv aktualizálásával, amelyhez egyébként éppen a szoftver ad gyors, 

nem igazán munkaigényes megoldást. 

„Milyen módszerek és eljárások váltak be, ebben a projektben ? Az Ön véleménye szerint mi volt 

különösen jó és segítő?” Erre a kérdésre adott válaszokat viszonylag nehéz értékelni, mert a túl 

általános válaszokból nem könnyű kihámozni a lényeget. Tanulságos, hogy a módszerek közül 

leginkább csak az időtervet, költségkalkulációt nevezték meg, például a projektkontrollt 

egyáltalán nem. Úgy tűnik, a megtermelt (létrehozott) érték – elemzés módszerét nagyon kevesen 

ismerik. A jó és segítő dolgokat illetően túlnyomóan a koordinációs értekezleteket, egyeztető 

tárgyalásokat, a projektvezető pozitív hozzáállását és az egyértelmű feladat meghatározást 

említették. Ez figyelmeztet szerintem arra, hogy a projektrésztvevőknek szükséges az egyértelmű, 

gyors, kellő időben rendelkezésre álló információ! 

„Milyen javításokra van szükség a jövőbeni projektek lebonyolításában?” A legtöbb kritika főleg 

a kivitelező vállalkozók részéről érkezett. Röviden összefoglalva javítani kell a következők terén: 

• a projekt elvárt eredményeinek egyértelmű kinyilvánítása, 

• az építtető hozzáállása, szakértelme a projekt menedzselésében, 

• több szakértelem , jobb szerződések a viták, konfliktusok rendezéséhez, 
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• több, jobb koordináció, kommunikáció, 

• túl sok a változtatás a projekt folyamán. 

Ha megnézzük a kérdések kiértékelésekor számított százalékos értékeket, csaknem mindegyik 

esetében lenne mit javítani, itt azonban a legfontosabb tényezőket emeltem ki. 

4.3.5 Tapasztalatok, tanulságok, következtetések 

A címben foglalt szavaknak megfelelően a következőkben szakmai tapasztalataim, a 

szakemberekkel folytatott eszmecserék, a kérdőív és kisebb részben a szakirodalom alapján 

fogalmazom meg gondolataimat az építési projektmenedzsmentről. 

A. Az első gondolatkör ahhoz kapcsolódik, hogy a magyar építőipari szakemberek körében 

hogyan alakult a projektmenedzsment megítélése és elfogadása.  

Gyakori, főleg közepes és kisebb projekteknél, hogy a projektmenedzsmentet még mindig 

felesleges teljesítményekre költött hiábavaló pénzkiadásnak, illetve az elmúlt 10-15 évben az 

elméleti szakemberek által erőltetett módszereknek tekintik, ami mindenképpen elvon a vonzó 

épületkonstrukció költségéből és így az építészek természetes ellensége. „Eddig is megvoltunk 

projektmenedzsment nélkül, a projektmenedzsment módszerei csak elméleti jellegűek, azonban 

az építési gyakorlatban operatívan kell dönteni”; A projektek esetében ilyen és ehhez hasonló 

érveket még mindig gyakran lehet hallani. Ezekben az érvelésekben építési projektmenedzsment 

alkalmazások hasznának, tartalmának és lehetőségeinek ismeretlensége tükröződik vissza.  

Olykor az építész trónjától történő megfosztásaként értelmezik, ha egy (külső) projektirányítónak 

adják át a projektmenedzsment munkákat. Pedig ez, az egyre összetettebb építési folyamatban a 

munkamegosztás szükségességének folyománya. Helytelen a projektvezető alkalmazásának 

kérdését az építési volumen egy meghatározott küszöbértékétől függővé tenni. Erre a kérdésre 

egyedül a komplexitás foka, a rendelkezésre álló idő és a költségvetés ismeretében adhatnak 

választ. Így már például egy kisebb volumenű átépítési feladatnál - működő üzem mellett - is 

szükségessé válhat egy külső projektmenedzser alkalmazása. Sok esetben nem hangsúlyozzák a 

projektmenedzsment „feleslegességét” (pl. éppen a kérdőív kérdéseire adott válaszokban), csak 

éppen nem alkalmazzák, mert nem ismerik a lehetőségeit, vagy hiányosan és helytelenül 

alkalmazzák. Tapasztalataim szerint a projektmenedzsment megítélése, elfogadása fiatalabb 

szakembereknél lényegesen kedvezőbb, talán azért, mert kevésbé „fertőződtek” a hagyományos 

gyakorlattól és az oktatás, szakmai egyesületek pozitív hatása is érvényesülhet. A hiányzó 



 182 

elfogadásnak gyakran az a következménye, hogy a projektmenedzsment módszereket és 

technikákat nem megfelelő mértékben, csak korlátozottan és kevés projektnél alkalmazzák 

A dolgozatban több helyen említésre került a projektmenedzsment jelentősége, különösen a 

bevezetésben, a 4. fejezetben, valamint közvetve ennek a részfejezetnek (4.3.5) „A”, „C” és „D” 

pontjában. A nagyobb projekttervezeteknek a projektvezetésre háruló követelményei 

folyamatosan nőnek, a projektek komplexitásának, a minőségi követelmények növekedésével, 

illetve az erősebb gazdasági nyomás, határidő-kényszer következtében. A gazdaság fejlődése, 

ezen belül az építőipari projektekkel szembeni elvárások az utóbbi években egyre magasabb 

követelményeket támasztanak a projekt közreműködők felé. A klasszikus projektszereplők, mint 

az építtető, építési- és egyéb szakvállalkozók a saját speciális céljaik és különböző feladataik 

miatt gyakran nincsenek abban a helyzetben, hogy a partnerségen alapuló projektlebonyolítást 

megfelelően teljesítsék. 

Költség-, idő és minőség problémák, valamint a növekvő komplexitás további 

specializálódáshoz vezet, erősítve az igényt a projektmenedzsment iránt. Ezzel a módszertannal 

kell a célirányos folyamatot biztosítani és a résztvevők szükséges koordinációját elérni. A 

projektmenedzsment fejlődése jól érzékelhető az egyre számosabb módszer, eszköz, informatikai 

megoldások alkalmazása nyomán. Lényeges, új impulzusokat hozott a projektmenedzsment a 

problémák megoldásához, egy vezetési koncepciót, amely adott célok megvalósítását 

eredményezheti a projektelképzelés folyamatának szervezett lebonyolításával. Ezért a 

projektmenedzsment nyereség lehet a beruházó (építtető) számára, akinél a legtöbb kockázat 

mutatkozik. 

A fentebb felsoroltak tartalma és mondanivalója alapján következzék a hetedik hipotézis: 

H7. Az építési projektmenedzsment jelentősége azzal az előnnyel mérhető, amely adott 

projektcélok megvalósítását, a projekt- kockázatok és költségek csökkentését 

eredményezheti, szisztematikus tervezéssel, koordinációval, folyamatos nyomon követéssel 

és a projekt folyamatának szervezett lebonyolításával. 

B. A következő mondatok arról szólnak, hogy az ismeretek – melyek egy építési projekt 

irányítási teljesítményeként elvárhatók lennének - sok építtető (beruházó) esetében még 

hiányosak. A kérdőíves kérdésekre adott válaszok és egyéb szakmai vélemények egyértelműen 

igazolják az előbbi állítást, különösen a kivitelező vállalkozók elégedetlenek az építtető 
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„teljesítményével.” Az építési ágazatban vita folyik arról, hogy milyen teljesítmények várhatók el 

az építtetőtől, de véleményem szerint ez világosan kitűnik a 3.2 fejezetből. A „klasszikus” 

tervezői és kivitelezői teljesítményről alkotott kép általában szélesebb körben és jobban 

elterjedt, mint ugyanez a projektmenedzsment esetében. Arra még van példa, hogy külföldön az 

építészek és építőmérnökök részére egy, a tervezők teljesítményeit és feladatait leíró díjazási 

rendszert alakítottak ki, ami még jelentős fejlesztésre szorul (lásd 3.3 fejezet). Magyarországon 

ilyen rendszer nem létezik, itt legfeljebb a munkára fordított mérnökórával kalkulálnak Az építési 

projektmenedzsment teljesítmények precízen leírt tevékenységi területeinek és tartalmának (az 

építészek illetve mérnökök egyesületének és kamarájának kellene szabályozni) ismerete hiányzik. 

Ehhez még a projektmenedzsment céljához kötődő homályos elképzelések is kapcsolódnak, 

nehezítve a tisztánlátást, pedig a projektmenedzsment elsősorban nem tervezői, hanem 

koordinációs és irányítói teljesítményt jelent, amely csak akkor hatásos, ha közvetlenül és 

függetlenül az építtetőnek van alárendelve. 

Bizonyos „rokon” területeken hiányosak az ismeretek, ez ugyan jelenleg nem a legnagyobb 

problémája az építési projektmenedzsmentnek, de megoldást igényel. Az építési 

projektmenedzsment „térképen” még vannak fehér foltok, ilyen a területrendezés, regionális-, és 

várostervezés stb. Feladat például a területrendezési tervek túl hosszú kidolgozási és 

engedélyezési idejének lerövidítése. Rendszerkialakítási módszerek, stakeholder - analízisek, 

kockázatelemzések és a határidő menedzsment itt mind potenciális alkalmazás lehet. Speciális 

ismeretek, mint a facility - menedzsment és az ingatlanmenedzsment is igénylik a 

projektmenedzsment módszerekkel való erős integrálódást. 

C. Több építési projekt esetében adnak ugyan megbízást a projektirányítási feladatokra, de túl 

későn. 

Ugyancsak az építési projektmenedzsment lényegének és tartalmának nem kellő ismerete 

következtében, olykor túl későn kerül sor annak alkalmazására. Ha csak egyszer hibáznak, (pl.: 

a megvalósítási fázis alatt) akkor a projektmenedzsment módszereivel a károkat esetleg 

korlátozhatják. Előrelátó szemlélettel viszont az esetlegesen bekövetkező kockázatokra fel lehet 

készülni. A projektmenedzser alkalmazása a lezárt engedélyezési tervezés után és az építés 

megkezdése előtt csak egy töredékes projektmenedzsment történés lehet. A projekt kezdeti 

fázisban megállapítandó minőség, célok, definíciók, közreműködői illetékességek, szervezeti 

megoldások összes problémája alig kezelhető, mert kész tények előtt áll a projektmenedzser és a 

belépése csak korlátozott eredményt hozhat. (Kochendörfer B. 2004) 
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D. Az építtetők gyakran a rosszul értelmezett költségcsökkentésből fakadóan az építési 

projektmenedzsment feladatait szükséges és fölösleges részfeladatokra osztják föl. Csak a 

„szükséges” részfeladatokra adnak megbízást. 

Olykor jelentősen félre értelmezik az építési projektmenedzsment feladatokat vagy összetévesztik 

más feladatokkal. Ennek folytán kreálják a „fölösleges” részfeladatokat. Pedig, például a 

határidő-tervezés nem csak a kivitelezési folyamat időbeli tervezése és ezért nem szerencsés 

néhány mérföldkőre csökkenteni a tervezési munkák időtervezését, mert ennek következménye 

lehet, hogy a teljesítésének kontrolljára nincsenek közbülső határidők. Így történhet aztán, ami 

gyakran megtörténik: az építkezés túl vázlatos tervekkel kezdődik, késve érkeznek meg az 

érvényes kivitelezési tervek, végül drága és időigényes bontási munkálatok válhatnak 

szükségessé.  

A projektmenedzsment teljesítményei összetett, egymással kapcsolatban lévő teljesítmények, 

amelyeket nem lehet tetszés szerint egyszerűen lerövidíteni. Ha viszont így történik, akkor utána 

kell gondolni az említett kapcsolódásoknak, hogy a maradék projektmenedzsment feladatok 

megoldhatók legyenek. A praxisban ezt legtöbbször nem veszik figyelembe vagy nem eléggé 

szorgalmazzák. 

Visszatérve az „A” pontban emlegetett projektmenedzsment hasznot nehéz meghatározni. Több 

oka van, hogy mégis érdemes ezzel foglalkozni, a legfőbb ok szerintem az, hogy bizonyítékot 

kell szolgáltatni az építtetőknek, a szakmának – a projekt tervezésére, irányítására, ellenőrzésére, 

stb. fordított költségek megtérülnek, sőt haszonnal is járhatnak. 

Az itt következő rövid fejtegetés a projektmenedzsment teljesítmények hasznát a financiális 

előnyöknek megfelelően tárgyalja. (Brandenberger J.-Ruosch E. 1991) 

Időnyereség: Valós projektmenedzsment segítségével a projekteket többnyire gyorsabban, 

kevesebb kockázattal lehet megvalósítani. Ebből következhet egy csökkentett tőkelekötés és 

gyorsabb megtérülési folyamat. Az átlagos költségcsökkenés elérheti a projekt összköltségének 

2-4 százalékát. 

Költségmegtakarítás: A közvetlen költségek csökkenthetők a magasabb minőségű 

projekttervezéssel. A befektetési költségek 4 – 5 százaléka megtakarítható a hiányos 

specifikációk, hibás egyeztetések, az utólagos minőségi változtatások elkerülésével. A 

rendszerben gondolkodás, mint a projektmenedzsment része, lényegesen közrejátszik abban, 
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hogy a szükséges optimalizálási folyamatok a tervezés keretein belül elvégezhetők legyenek, és 

ebből eredően költségmegtakarítást eredményezzenek. 

Árelőnyök: Jobban előkészített tevékenységjegyzékek, megszakítás nélküli munkafolyamatok 

lehetővé teszik a vállalkozónak, hogy kevesebb kockázattal és így kisebb költséggel 

kalkuláljanak. Az ebből adódó árelőnyök kitehetik a befektetési költségek 2-3 százalékát. 

A projektmenedzsmentből adódnak egyrészt költség előnyök, amelyek a befektetési költségek kb. 

8 – 10 százalékát teszik ki (haszon), másrészt alacsonyabbak az üzemeltetési költségek. A 

projektmenedzsment alkalmazásából eredő költségeket a befektetett összeg 3-5 százalékára 

becsülik. Tehát adódik egy költség-haszon viszony, melynek aránya kb. 1: 3. 

Összességében szemlélve a projektmenedzsment alkalmazása egy dicséretes befektetés lehet, ami 

minden építtetőnek ajánlható. A 7. hipotézis kapcsán írtakat kiegészítve az előbbiekkel, 

megfogalmazható a 7. tézis: 

E. Az építési projektmenedzsment teljesítések éppúgy, mint más tervezési teljesítések is, 

árdömpingnek vannak kitéve, aminek következményeit végül egyedül a minőség szenvedi el. 

Az árverseny fontos szempont, azonban azt nem kellene a projekt tervezett eredményei elé 

rendelni. A hazai építőiparban többször tapasztalható, hogy az építtető nem igazán van tisztában a 

minőségi különbségekkel, ennek ismerete nélkül a megvásárolt teljesítmények értékéről, valamint 

az elvárható minőségről sem lehet reális monetáris elképzelése. Ez olyan, mint amikor valaki 

akar egy autót, azonban az, hogy mire kell figyelnie, nem világos számára. A költségek 

mindenáron történő csökkentésének a minőség látja kárát, ezt túlságosan gyakran tapasztalhatjuk 

például az útépítés, lakásépítés kapcsán. Hasonlóképpen látják ezt egy szimpózium (TIPF, Bp. 

2006) szakemberei: „A hazai építőipar minőséggel kapcsolatos problémái vitathatatlanok, okai 

sokrétűek. Egyre több probléma kerül felszínre, míg korábban csak az útjaink, autópályáink 

minőségét szidtuk és hasonlítgattuk más országok útjainak minőségéhez, ma már az új építésű 

lakóházak kivitelezési minőségével van tele a sajtó. A minőségügyi problémák gyakran a 

beruházó vagy a kivitelező szakmai hiányosságai miatt jönnek létre, de igen gyakori a nem 

T7. Az építési projektmenedzsment jelentősége azzal az előnnyel mérhető, amely adott 

projektcélok megvalósítását, a projekt- kockázatok és költségek csökkentését 

eredményezheti, szisztematikus tervezéssel, koordinációval, folyamatos nyomon 

követéssel és a projekt folyamatának szervezett lebonyolításával. 
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megfelelő szándékkal épített épület, azaz az „egyprojektes cégek” rövidtávú gondolkodásmódja, 

a mértéktelen spórolás az építőanyagok vagy a megfelelő megoldások minőségével.” 

F. A következő gondolatkörben azt fejteném ki, (a teljesség igénye nélkül) hogy milyen 

ismeretekre, tudásra lenne szükség a projektek irányítóinak, közreműködőinek. 

Sok esetben elgondolkoztató, hogy a mérnökirodák, vállalkozói tanácsadások mi mindent 

állítanak magukról, és ajánlanak, mint projektmenedzsment teljesítmény. Aki néhány évet az 

építőiparban az épületek létrehozásán fáradozott, annak jó esélyei vannak arra, hogy építési 

projektmenedzser legyen, de természetesen automatikusan nem válik azzá. Mindenekelőtt a 

módszertani alapokat és szociális kompetenciákat illetően van szükségük továbbképzésre. 

Egyrészt vannak továbbképzések, amelyeket a projektmenedzsment szövetségek, társaságok 

szerveznek. Ehhez szükséges lenne még Magyarországon az alapra (kánon), amely rögzítené a 

projektmenedzsment tudás és hatáskör rendszerét. Nincsenek igazából megfogalmazva azok a 

hatáskörök, amelyek például egy építészt vagy egy szakértőt illetnek meg. Szerencsés lenne, ha 

az építési szakmai kompetenciák (tervezés, gazdaságosság, technológia, stb.) találkoznának a 

projektmenedzsment kompetenciákkal, az adott szakembereknél. Ez azért is fontos, hogy ne 

szoruljon ki a projektmenedzser a foglalkoztatási gyakorlatból. Segíthetnek ebben a főiskolák és 

egyetemek, ha növekvő számban kínálnának projektmenedzsment tanulmányokat. E képzések 

végzősei potenciálisan jó projektmenedzsment – hatáskörökkel rendelkezhetnek, de logikus 

módon kevés építés-szakmai hatáskörrel. Másrészt az építőiparban, más szakmákhoz képest 

kevésbé tartják fontosnak a projektmenedzsment minősítést. Erre több példát lehetne említeni, 

álljon itt egy jellegzetes: Melyik építési projekt pályázati kiírásban követelték meg előfeltételként 

a projektmenedzsment szakképesítést?  

Világosan körvonalazni kell, mikor lehet egy építészt valójában projektmenedzsernek nevezni, 

nem összetévesztve szerepét rosszul megítélt hatáskörökkel. Egyszer azt is el kell dönteni, vajon 

időszerűek-e még a szerepükkel kapcsolatos szokásos feltételezések? A projektmenedzserek 

esetében a minősítéshez szükséges a meghatározott képzési követelmények teljesítése éppen úgy, 

mint az építési projekteknél betöltött gyakorlat értékelése. 

Az úgynevezett szociális komponensek alkalmazása és fejlesztése szükséges az építési 

projektekben is. A projektek növekvő nemzetközivé válása a projektmenedzsereket szociális 

kompetenciáik fejlesztésére kényszeríti, hogy a nemzetköziségből fakadó konfliktusokat - a 

különböző kulturális környezetben - megvívja és megoldja. Magyarországon ez sajátosan alakul, 
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általában nem az a jellemző, hogy magyar cégek külföldön valósítanak meg nagy projekteket, 

hanem a külföldi projektelképzelések megvalósításában vesznek részt magyar közreműködők. Az 

újabb menedzsment ismeretek, a munkatársak vezetésének ismeretei, a motivációs módszerek 

már szinte mindenhol léteznek, de az építőiparban még nem teljesen elfogadottak. Nem kevés 

építési projektelképzelés jutott el például a folyamatok problémáitól a szociális konfliktusokon át 

a projektválsághoz. A szociális hatáskörök alkalmazását gyakran a projektmenedzser 

„gyengéjeként” vagy az építtető érdekeltségébe eső dologként tekintik. Először csak óvatosan 

mondták ki, hogy ezek a szociális hatáskörök a projekt sikerében is szerepet játszhatnak. 

G. A következők mondanivalójának lényege, hogy szorgalmazni kell a konfliktus megoldási 

módszerek megismerését, alkalmazását és fejlesztésüket. 

Valószínűleg egyik szakmában sem vitatkoznak annyit, mint az építőiparban. Általában a 

törvényes építési folyamatok „haszna” kétséget ébreszt a projekt résztvevőiben, mivel magas 

költségráfordítással, hosszabb időtartammal jár és bizonytalan a végkifejlet. Emiatt (is) a bírósági 

viták elkerülésének csekély a valószínűsége. Ezért több figyelmet kell fordítani a konfliktusok 

elkerülésére vagy peren kívüli elsimítására. Itt ismét megmutatkozik a szociális hatáskörök, 

illetve a média technikák birtoklásának fontossága, mely csak rövid ideje van jelen az 

építőiparban. 

A kérdőívet kitöltők nagyobb része úgy látja, hogy a konfliktusok egy része elkerülhető lenne a 

jobb információ ellátottság, a hatékonyabb kommunikáció, a valós egyeztetések 

alkalmazásával. Az „F” és a „G” pontok mondanivalója ösztönöz az alábbi hipotézisre: 

H8. Az építési projektek sikeres megvalósítása érdekében célszerű előtérbe helyezni a 

konfliktusmenedzsment, kockázatkezelés, a hatékonyabb kommunikációs és koordinációs 

megoldások alkalmazását, illetve a projektmenedzsment-tudás bővítését, előzőek és más 

területek tekintetében is. Mindehhez szemléleti innovációra van szükség. 

Amennyiben tanulmányozzuk az ebben a fejezetben tárgyalt nemzetközi felmérést a 

projektmenedzsment jelenéről és jövőjéről, érzékelhetjük, hogy a szakértők egyértelműen 

fogalmazzák meg mai és jövőbeli elvárásaikat, ezt mutatják az alábbiak is. 

A szakemberek a “kifinomult szakértelem” támogatására messzemenően nagyobb hangsúlyt 

fektettek, mint az eszközök fejlesztésére. Az összes kategória közül az “eszközök” témában 

megfogalmazott kijelentések kapták a legalacsonyabb pontértékeket. A megkérdezettek szinte 
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egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy ezek fejlesztése befejeződött és a projekt 

sikerességét másban kell keresni. A következő prognózis tipikusan a szakemberek beállítottságát 

tükrözi: 

“Egyre inkább fontossá válik az interperszonális dinamika értéke és ennek hozzájárulása a sikeres 

projektekhez. Az oktatás és a tréning, mint a siker többszörözője a belső interperszonális 

értékekre fókuszál, különös tekintettel a projektcsapatok motivációjára.”  

De nemcsak a nemzetközi, hanem az általam végzett hazai megkérdezés is igazolja közvetlenül 

vagy közvetetten a hipotézis állítását, ehhez adnak támpontokat a 4.3.5 részfejezet fejtegetései. 

H. A projekt-koordináció, kommunikáció rendkívül fontos az építési projekteknél (is), ezért a 

koordinációs-keretek kialakítása és fejlesztése szükséges. A kérdőíves válaszok szerint is a 

többség hasonló következésre jutott. Koordináció alatt általában egyeztetést, összehangolást 

értenek, a projektgyakorlat számára kibővítve az irányítási, kommunikációs és ellenőrzési 

tevékenységek része lehet. Amikor a projekt koordinációs keretekről beszélnek, akkor annak 

létrehozásához a következők szükségesek (Kis Piroska Z., 1998): 

• a koordinációt közvetetten elősegítő projektstratégia jó kiválasztása, 

• adott vállalat szervezetéhez, illetve a projekt sajátosságaihoz megfelelően illeszkedő 

projektszervezet kialakítása az érintett vállalaton belül, 

• a projekt közreműködői szervezetekben kialakított projektszervezetekhez és a projekt 

sajátosságaihoz illeszkedő ún. közös projektszervezet koordinációjának tervezése. 

Az előbbiek alapján is látható, hogy legalább két szinten lehet vizsgálni a projektszervezetet, attól 

függően, hogy a vállalat, illetve a projekt szemszögéből közelítik meg. Az egyik a vállalaton 

belül az adott projekt megvalósítására létrehozott projektszervezet, másik a projekt 

megvalósításában érintett vállalkozások projektszervezeteinek összessége – vagyis a „közös” 

szervezet. Lényeges, hogy ezen szervezetek között létrejöjjön a hatékony koordináció!  Ezért 

legtöbbet az építtető vagy képviseletében a mérnök iroda tehet, aki megtervezi, kialakítja a 

koordinációs rendszert és elfogadtatja azt a közreműködőkkel. A jól kiválasztott szerződés típus 

(projektstratégia) is hozzájárul a sikeres koordinációhoz, hiszen annak következtében 

mutatkoznak meg azok a feladatok, melyeket az adott vállalat saját projektszervezetén belül kell 

koordinálni, illetve azok, amelyeket a projektmegvalósítás közös projektszervezetében kell 
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megoldani. A koordinációs keretek stabilitását meg kell teremteni, ehhez a projektfeladatok 

elvégzésének ellenőrzését, a problémák megismerését és gyors kezelését, a projekt sikere iránti 

motivációt szükséges biztosítani. 

Az előzőekben főleg az „F” és „G” pontok alapján fogalmazódott meg a 8. hipotézis. Ehhez 

járult még utána egy rövid fejtegetés, valamint a „H” pont mondanivalója. Ezek után 

következzék a dolgozat nyolcadik tézise. 

 

I. Nem újdonság, hogy az építési projektekben is történnek utólagos változtatások, melyek 

hatásai szerteágazóak, többnyire a projekt egészére kihatnak és nem egyszer veszélyeztetik a 

projekt sikeres megvalósítását. A változtatásoknak okai vannak, ezek közül némelyek gyakran 

ismétlődnek a projekteknél, bizonyos változtatásoknak, pedig speciális oka van. A változtatások 

nem feltétlenül negatív jelenségek, fel kell tárni a hatásukat, tervet kell készíteni a kezelésükre. 

Röviden összefoglalom a változtatások okait, ezek az okok több esetben a megoldás (a 

változtatások elkerülése) lehetőségeire is rámutatnak: 

• az építtető anyagi körülményeiben negatív változás áll be, 

• az építtető anyagi körülményeiben pozitív változás áll be, az igényei emelkednek, 

• a piaci körülmények változása miatt módosul az előzetes elképzelés, 

• a leggyakoribb ok a tervezés és előkészítés elhanyagolása, ekkor feltétlen lesznek 

változtatások, 

• az építtető költséget akar csökkenteni a legolcsóbb tervezési, kivitelezési ajánlat 

elfogadásával, ez gyakran eredményez utólagos változtatásokat. 

T8. Az építési projektek sikeres megvalósítása érdekében célszerű előtérbe helyezni a 

konfliktusmenedzsment, kockázatkezelés, a hatékonyabb kommunikációs és koordinációs 

megoldások alkalmazását, illetve a projektmenedzsment-tudás bővítését, előzőek és más 

területek tekintetében is. Mindehhez szemléleti innovációra van szükség. 
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A leggyakoribb ok, hogy elhanyagolja az építtető a tervezést, mert például feltételez egy polcról 

leemelhető típustervet, pedig a komplex létesítményeknél általában nincsen lehetőség 

tipizálásra, mindent egyedileg kell átgondolni, megtervezni. A tapasztalatlan építtető a 

kivitelezési teljesítményt is rutin cselekvésként értékeli, pedig számos egyedi probléma 

keletkezhet, változtatást indukálva. Részben az előkészítés hiányossága az a szintén gyakori 

helyzet, amikor a tervezéshez adott építtetői adatszolgáltatás nem megfelelő, az építtető nem 

tudja megmondani egyértelműen, hogy mit is akar! A tervező ilyenkor sok mindent megkérdez, 

de az általa begyakorolt megoldásokat alkalmazza a nem definiált részletekben. Ha a tervezés, 

vagy a kivitelezés előre haladott állapotában jön a „de ezt nem így gondoltam” beruházói 

kijelentés, akkor a változtatás igen költségessé válik. (Murin Á., 1999) 

Tehát az előkészítés, tervezés hiányosságai – akár szemléletbeli, akár költségcsökkentési okai 

vannak – olyan utólagos változtatásokra kényszerítik a projekt irányítóit, melyeknek többlet 

idő, költség, minőségromlás következményei lehetnek. A megoldás a gondos tervezés mellett, 

bizonyos módszerek alkalmazása is lehet. Ilyen módszer lehet a korábban már említett „lineáris 

felelősségi séma”, amely a szükséges feladatokra és azokhoz rendelhető felelős személyekre 

(hatáskörökre) vonatkozó táblázatos formába rendezéssel segíti az elkövetett hibák számának 

csökkentését. 

Végezetül következzék itt röviden, összefoglaló jelleggel néhány javaslat! Természetes, hogy 

röviden sem hiánytalan, sem egyetemes megoldási kezdeményezések nem vázolhatók föl, de 

érdemes a jövőben a következő szempontokra több figyelmet fordítani: 

A projektmenedzsment tudás fejlesztését, alkalmazását meggyorsíthatja a multi és egyéb stabil 

nagyvállalatok gyakorlata. Itt van lehetőség a stabilitás és fejlődés segítségével olyan vállalati 

kultúra, belső gyakorlatok, szabályok, szervezeti tudás kialakulására, amely például szolgálhat a 

többi vállalat számára. Az itt kidolgozott, vállalati arculatra szabott projektmenedzsment rendszer 

lehetővé teszi a szervezettebb, eredményesebb projektmegvalósítást. 

Általában szükséges a projektmenedzserek minőségi képzése és nem szabad elfelejtkezni a 

közhivatalok szakembereinek képzéséről (építési, városi, útépítési stb. hivatalok). 

Hasznos lehet a lényeges építési projektmenedzsment tanulságok, ezek hasznának, felhasználási 

lehetőségeinek intenzívebb publikálása.  
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Szükség van az építési projektmenedzserekkel szembeni minőségi követelmények definíciójára 

és az építési projektmenedzsment teljesítmények „minőségi pecsétjének” létrehozására. 

Az építési szakemberek projektmenedzserré képzése mellett a projektmenedzserek 

továbbképzése is célszerű az építési szakismeretekben. 

Szorgalmazni kellene az alkalmazásorientált kutatás finanszírozását, a szakmai team munka 

erősítését a kamarákban és a projektmenedzsment szövetségekben. 
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Összegzés, eredmények 

Ez a dolgozat elsősorban szakirodalmi feldolgozás, másodsorban saját kutatás és szakmai 

tapasztalatok eredménye. 

A dolgozat tartalmát fejezetről – fejezetre már ismertettem a bevezetésben, ezért most először 

összegzem, hogy milyen szándékok vezettek a dolgozat megírásakor: 

• annak bemutatása, hogy a projektmenedzsmenten belül az építési projektmenedzsment 

milyen sajátosságokkal, jellemzőkkel bír, amelyek egyébként kiindulási alapot 

jelentenek annak vizsgálatához, 

• annak bizonyítása, hogy a komplex építési projekt folyamatai rendszert képeznek, 

amelynek strukturális, idő- és feladatbeli vonatkozásait célszerű meghatározni, 

• annak kutatása, hogyan lehet bizonyos szemlélettel, eljárásokkal, módszerekkel 

elősegíteni az építési projektfolyamatok eredményesebb, hatékonyabb, sőt sikeres 

megvalósítását, ez képezi dolgozatom gerincét, 

• a komplex és/vagy bonyolult építési projektek szervezése részint folyamatszervezést, 

részint az alkalmas projektszervezet kialakítását, annak hatékony működését jelenti, 

ehhez alkalmas eszköz a kibernetikai szemléletű szabályozás, folyamatszervezési 

megoldás, 

• képet adni (a teljesség igénye nélkül) az építési projektmenedzsment állapotáról, 

kilátásairól, megkérdezni erről a hazai szakembereket és leszűrni az ezzel kapcsolatos 

tanulságokat.  

A dolgozat eredményei 

Az eredmények összefoglalása előtt visszatekintek a bevezetőben megfogalmazott célokhoz, 

hiszen a célok sikeres megvalósítása önmagában is komoly eredményeket jelent. Itt most az 

általános célra emlékeztetek először. 

A tárgyalt témán belül általános célként tűztem ki, hogy bemutassam az építési ágazat, építési 

tevékenység körülményeit, sajátosságait, amelyek közepette megvalósulnak az építési 

projektek. Ehhez a célhoz tartozik még az építési projektfolyamatok bemutatása, vizsgálata. 
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Az előbbiek adják a keretet, kiindulási alapot dolgozatom fő céljához, amely tömören 

megfogalmazva: az építési projektfolyamatok eredményesebb, hatékonyabb, sőt sikeres 

megvalósítása. Ehhez kapcsolódnak a részcélok, amelyek ismertek már a dolgozat előző 

fejezeteiből. 

Úgy gondolom, hogy az előbb említett célokat sikerült jó hatásfokkal elérnem, remélem, hogy 

ezzel a megállapítással nem vagyok egyedül. 

A következőkben összefoglaló jelleggel ismertetem dolgozatom eredményeit. 

Eredménynek tekintem annak ismertetését, hogy az építési projektek előkészítésére, 

megvalósítására számos tényező hat, ezek közül kiemelkedő jelentősége van az építőipari 

termelés sajátosságainak. Az építési folyamatok szervezésére az a sajátosság hat leginkább, 

hogy a termelés térbeli helye és a végtermék használatának helye ugyanaz. Az építési termék 

helyhez kötöttsége – a megrendelő különleges igényeitől függetlenül is – alapvető befolyással 

van az építmény anyagaira, szerkezeti, technológiai megoldásaira. A környezet, az 

anyaglelőhelyek távolsága, földrajzi és gazdasági környezet egyéb sajátosságai a 

megrendelőkre is hatással vannak elvárásaik megfogalmazásában. 

Eredménynek tekintem jelenlegi épített környezetünk és a projektmenedzsment kapcsolatának 

feltárását. Az épületet gyakran úgy kezelik, mint kizárólagosan gazdasági folyamat termékét, 

pedig ez elsődlegesen ökológiai, társadalmi és kulturális jelenség, mely az emberi 

szükségletekre és vágyakra kell, hogy választ adjon. Épített környezetünk túl fontos ahhoz, 

hogy pusztán ipari és gazdasági irányelvek tárgya legyen. 

Eredménynek tekintem a komplex építési projektekre jellemző folyamat-rendszer kidolgozását 

(leírását és ábrázolását, lásd 1.4 ábra), ezen belül a projekt fázisok sorrendjét, egymásra 

épülését, a döntési pontokat és az egyes fázisokban esedékes feladatokat, dokumentációkat. 

Eredménynek tekintem annak leírását és ábrázolását, hogy a projekt előkészítésének, 

tervezésének és kivitelezési előkészítésének főbb lépései együtt haladnak az üzemi és az 

építési projektrészben. Ennek előnye, hogy könnyebb az egyeztetés, összehangolás a hasonló 

jellegű fázisokban és egyszerűbb az esetleges módosítások megvalósítása. Részletesen 

ismertettem és ábrázoltam az építési és üzemi projektrész főbb kapcsolódási pontjait a projekt 

folyamatában: Előbbiek hangsúlyozása azért is fontos, mert a gyakorlatban számos hibát 

követnek el ezek figyelmen kívül hagyásával. 
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Eredménynek tekintem annak bemutatását, hogy a teljes projektfolyamatban mennyire fontos 

az építtető szerepe, amely főleg az előkészítésre, gazdaságosságra és különböző döntésekre 

vonatkozik. Ennek kapcsán a projektfolyamat több pontjához kapcsolva megfogalmazódtak 

az építtető feladatai, érzékeltettem jelentőségét a projekt sikeres megvalósításában, illetve 

rámutattam a gyakran projekt kudarchoz vezető építtetői magatartásra. 

Eredménynek tekintem a projektmenedzsment-teljesítménystruktúra meghatározását és 

vizsgálatát, amely segít a sokféle, többé – kevésbé összefüggő projektteljesítmények 

rendszerezésében, valamint az építési projektek hatékonyabb lebonyolításában. Véleményem 

szerint a kudarcok egyik oka a projektmenedzsment teljesítmények hasznának, tartalmának és 

lehetőségeinek hiányos ismerete. Az építési projektmenedzsment teljesítmények precízen leírt 

teljesítményi területeinek és tartalmának, valamint az ehhez kapcsolható díjazási rendszer 

kidolgozása segítene az egységes értelmezésben és az eredményesebb projekt munkában.  

Eredménynek tekintem a kibernetikai szemlélet alkalmazási lehetőségeinek felvázolását, mely 

alkalmazásra a következők miatt lehet szükség: 

A projektek, melyekkel dolgunk van, rendszerint többnyire bonyolult, és/vagy gyakran 

komplex rendszerek. Ennél fogva a tervezési és kivitelezési folyamat alatt a bonyolultságból 

és komplexitásból eredő problémák is felléphetnek. A rendszer, vagyis a projekt sok 

különböző, erősen összekapcsolódó hatásértékekből és alrendszerekből áll, amelyek 

dinamikusan, azaz nem egzaktan előre meghatározott módon, kölcsönhatásban állnak 

egymással. Egy rendszeren belül ezen határértékek, alrendszerek és kölcsönhatásuk 

megértése, továbbá hálózataik feltárása döntő szerepű a projektszervezés működésének 

szempontjából. A kibernetikai szervezeti formák, folyamatszervezés felhasználása a 

projektnél - önszabályozó szabályozókörökkel - lehetővé teszi a projektsikerben mérvadó 

tényezők irányítását. Ezért is ismertettem az idő- és költségtervezés folyamatának kibernetikai 

szemléletű szervezését, amely része a teljes projektszervezésnek és beilleszthető a 

projektirányítás keretébe.  

Eredménynek tekintem annak bemutatását, hogy az építési projektek gazdaságossága 

növelhető az értékelemzés szemléletének, módszerének beillesztésével a projekt előzetes 

tervezési folyamatába.  

Eredménynek tekintem a megvalósítási projektfolyamatok zavarainak elemzéséi, amely 

feltárja a zavarok keletkezésének okait, a fennálló összefüggéseket és lehetővé teszi a 
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különböző okokból származó következmények (idő, költség) számítását. Másrészt muníciót 

szolgáltat a projektirányítóknak a bekövetkezett problémák kezeléséhez, amennyiben azok 

megismerik a vizsgálat tanulságait. 

Eredménynek tekintem azoknak a nemzetközi vizsgálatoknak feldolgozását, melyekből 

következtetéseket lehet levonni, hogy hol tart, és főleg merre tart a projektmenedzsment, ezen 

belül az építési projektek szervezése, vezetése. A következtetések eredménye jobbára pozitív, 

de megjelentek a kritikák és negatív vélemények is. 

És végül eredménynek tekintem a hazai vizsgálat lebonyolítását, a kérdőíves felmérés 

feldolgozását, ami a hazai építési projektmenedzsment helyzetének felmérésére irányult. Mind 

a kérdőíves felmérés, mind a szakirodalmi vizsgálódás, mind a több évtizedes szakmai 

tapasztalatok eredménye megjelenik az egyes tézisekben. 

Az eredmények hasznosítása 

Az előzőekben megfogalmazott eredmények hasznosítását két vonatkozásban tartom 

elképzelhetőnek. Az egyik vonatkozás a felsőoktatás, ahol elsősorban az építő- és 

építészmérnök képzésben, illetve a posztgraduális képzésben hasznosíthatók a dolgozat 

eredményei. 

A gyakorlatban történő hasznosítás terén is alkalmazhatók egyes eredmények, gondolok itt az 

építtetőnek a projektfolyamatban kívánatos szerepének betöltésére, a nagyobb, komplex 

építési projektek folyamatainak szervezésére és irányítására. 

Tanulságos lehet, főleg az építtetők számára, az értékelemzés alkalmazásának felhasználási 

lehetőségeit megismerni. Minden projekt közreműködő profitálhat az építési 

projektmenedzsment jelenének és jövőjének vizsgálatából, annak tanulságaiból, a problémák 

megoldására tett javaslatokból. 
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