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technológia szerint egy-egy házhoz egy-
egy képernyő is tartozhat, amire az alkotók-
tól egy-egy rövidfilm, animációs film vagy 
diaanyag-összeállítást várunk, amely az 
adott házról, hozzá az alkotók más műveiről, 
ars poeticájáról szól.

A fenti kiemelt anyag bemutatása jó részt 
egy-egy épület/alkotó kis „műter meként”, 
egymástól részlegesen szeparált terekben 
történik. Az épületeket bemutató házins-
tallációk közötti/feletti nagyterem-falakon 
belülről világí tó, transzparáló óriásfotókon 
jelenik meg a főirányt erősítő részletekből 
válogatott anyag. A három középterem „ágai” 
a két oldal-teremsorban folytatódnak: újra-
gondolt épületek (műemlék-felújítá sok), 
tájépítészet (a bal középső terem ben kap 
helyet: ablak a Ligetre), főépíté szeti és urba-
nisztikai dimenzió, belsőépí té szet és társ mű-
vészetek, épí tészetok ta tás és építve tanítás 

− Vándor iskola és BME Szerves Épí tészet 
tárgy −, valamint a mai középnemze dék 
ta nára it, műterem vezetőit felsorakoztató 

Mes terek kiállítás termei. A bejáratnál pedig 
üvegbe tonból épült jel fogadja a látogatót. 

Végül egy kurátori filmet is a tárlatlátoga-
tó figyelmébe ajánlok: az Újornamentika és 
kortárs építészet 3 csatornás videót (társren-
dezőm Csontos János), amelyben a szecesz-
szió és a szerves építészet, a klasszikus mo-
dern és a parametrikus építészet díszítőgya-
korlatát konkrét példákkal kapcsolom össze, 
egy úttal láttatni szeretném a két pólus 
közeledését. A film két éve látható volt az 
UIA tokiói kongresszusán, most van a ma-
gyarországi ősbemutatója.

A kiállításhoz júniusban és szeptember-
ben számos szakmai és művészeti progra-
mot is társítunk. Bérlet is van. A kiállítás 
megtekintésére még szakavatott szemmel 
is több órára lesz szükség. 

A cél az építészet közelmúltbeli eredmé-
nyeinek legszélesebb körű társadalmasítása, 
nem elsősorban szak mai tár latként. Az épí-
tészeti minőséget azonban alapkövetel-
ménynek tekintem. A tárlat szerkesztése és 
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megismételni, vélve, hogy a megbízható 
szakértelem csak az állami tervezésben je-
lenik meg. Egy ilyen döntés rehabilitálná a 
Kádár-rendszer tervezési struktúráját, mint-
ha az csupán minőséget teremtett volna. 
Pedig a beruházási rendszer tényleg rosszul 
működik, s ennek egyik következménye (és 
nem oka!) a műszaki tervezés színvonala. 
Re formra tehát szükség van, ebben minden-
ki egyetért. De a reform igényli az elmúlt tíz 
év átfo gó elemzésen alapuló diagnózisát. 
Több beruházásban tapasztalatot szerzett 
tervezőként tennék egy pár észrevételt a 
diagnózishoz és a terápiához. 

A kezdetektől – tehát 2004-től – nem ala-
kult ki az uniós támogatások, programok 
megvalósításának profi szervezete és mód-
szertana. Az irányítási joggal rendelkező 
szer vezetek elsősorban politikai alapon 
szerveződtek, beleértve a személyeket is. A 
műszaki beruházásban, bonyolításban ta-
pasztalt műszakiakat és a mérnökkamarákat, 
azok szempontjait ez a politikai-bürokratikus 
szervezet kihagyta. Így a műszaki szempon-
tok fel sem merültek, vagy háttérbe szorul-
tak, s az objektum helyett a pénz és a jogsza-
bályok, meg a forráselosztás politikai aspek-
tusa került a célkeresztbe. A műszaki doku-
mentáció eleve másodlagos fontosságú lett. 
Kimaradtak e szervezetekből azok a szakmai-
lag felkészült beruházók is, akik a szakma 
több száz éves tudását, tapasztalatát birto-
kolták arról, hogyan is lehet egy beruházást 
a programalkotástól a kulcsátadásig hatéko-
nyan és jó minőségben megvalósítani. Ehe-
lyett olyanok vették át az irányítást – a dön-
tési jogot –, akiknek sem hozzáértésük, sem 
felelősségük nem volt. Bárki lehetett projekt-
menedzser, pályázatíró, csak a mérnöki ter-

vezést kötötték személyes jo gosítványhoz. 
E szakembereknek viszont nem volt dönté-
si joguk, csak felelősségük. A műszakiak vol-
taképpen csak a bűnbak szerepet kapták – 
létrejött az én döntök, te vagy a felelős szerep-
osztás. Országosan kialakultak inkompeten-
ciák. Mintha most is ez lenne a levegőben. 

Mik voltak a rendszer részhibái? Szándék 
és idő hiányában elmaradtak a tervpályáza-
tok az előkészítésből, így elmaradt a koncep-
ciók versenye, a legjobb koncepció kiválasz-
tása, a minőség legfontosabb társadalmi és 
műszaki garanciája. (Ha a pályázat mégis 
megvalósult, jó eredménye lett, mint pl. a 
pécsi Kulturális Főváros beruházásainak.)

Az elmúlt húsz év alatt a hazai építésügy-
ben bonyolult és bénító jogszabályi kör-
nyezet jött létre, amely nem a kreativitást és 
hatékonyságot, azaz nem az ideális vég-
eredményt és a műszaki minőséget szolgál-
ja. Ennek oka, hogy az épített környezet 
irányítása kormányzati szinten 1990-től alá-
rendelt szerepben, kormányonként más-
más minisztériumban, államtitkár-helyette-
si szinten képviseltetve, végrehajtó, és nem 
kezdeményező szerepkörben van. Követ-
kezmény, hogy az építés ügyének jogsza-
bályai nagyrészt osztályvezetői szinten jöt-
tek létre, többnyire elmaradt vagy felülbírált 
szakmai egyeztetésekkel. Ezt a jogszabály-
béklyót jól érzékeli a jelenlegi kormányzat 
is. Felismerte ugyanis, hogy annak betartá-
sával egy választási ciklus négy évében nem 
tudja ígéreteit megvalósítani (most is több 
az áthúzódó beruházás), ezért a fontosabb 
beruházásokat külön jogszabállyal, kiemelt 
státussal részben függetleníti az általános 
jogszabályi környezettől. Ez érthető, ugyan-
akkor kínálkozik a másik, átfogóbb kormány-

„Jönnek az állami mérnökirodák?” – írja címé-
ben a Magyar Nemzet dec. 21-i cikke. Tágra 
nyílt szemmel olvasom: Visszajönnek? 24 év 
után? És miért? – A pontatlan mérnöki mun-
kák miatt… –  hangzik a sommás, igaz ságta-
lan, s a mérnöktársadalmat egé szében sér tő 
magyarázat. 

A „helyzetértékelés” belőlünk, a folyama-
tokkal a kezdetektől együtt élő mérnökök-
ből ugyanilyen sommás véleményt hív elő: 
a téves diagnózis rossz terápiához vezet. Mert 
ez a diagnózis téves, amit közös érdekünk 
elkerülni. Egyáltalán, volt átfogó értékelés 
vagy elemzés az elmúlt tíz év PHARE-, uniós 
és LEADER-támogatású beruházásairól? És 
netán az derült ki, hogy a műszaki tervezés 
az egyedüli probléma? Vagy az, hogy 2004, 
uniós csatlakozásunk óta jogi, pénzügyi, 
politikai szervezeti struktúra tekintetében 
minden rendben van? Csak a műszaki szín-
vonal nincs? S ennek megállapításában 
vajon részt vettek hozzáértő, hivatott mű-
szaki szakértők is? Aligha. A szakmai (terve-
ző-) kamarákat senki sem kérdezte, holott 
évek óta jelzik a rendszer működési zavara-
it, s ajánlják a jó diagnózisban való részvéte-
li szándékukat, ami közös érdek lenne. A 
Bajnai-kormány egyszer már tévedett, ami-
kor a bonyolult folyamat egyik szálát kira-
gadva úgy láttatta, hogy a pályázatok kés-
lekedő megvalósulásának oka egyedül az 
építési engedélyek lassúsága. Ekkor bele-
nyúltak két tucat jogszabályba, amitől az 
engedélyezés még nehézkesebb lett. (Múlt 
évben mindezt digitalizálva sikerült tovább 
lassítani.) Kiderült, hogy a lassúság a pályá-
zati rendszer belső hibája, és oka a politikai 
környezet. Ezt a tévedést – most a műszaki 
szempont kiemelésé vel – nem lenne jó 

Kurátor: Szegő György építész • Kurátorasszisz-
tens: Pálinkás Edit művészettörténész • Társku-
rátorok: Építve tanítani: Csernyus Lőrinc építész 
és Turi Attila építész • Mesterek: Winkler Barnabás 
építész • Építészoktatás: Balogh Balázs építész és 
Lázár Antal építész • Főépítészeti víziók: Salamin 
Ferenc építész és Sáros László György építész, 
Országos Főépítészi Kollégium • Tájépítészet: dr. 
M. Szilágyi Kinga tájépítész, egyetemi tanár

I. ÉPÍTÉSZETI NEMZETI SZALON
100 % KREATIVITÁS • Művészet egész nyárra

2014. július 2., szerda • 16:00–17:30
AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM I. • 
Mi a főépítész feladata a társadalmi igények, 
elvárások között? 

18.00
ÉLŐKÉP SZÍNHÁZ: HULLÁMTÉR • Abszt-
rakt vizuális színház. 

2014. július 3., csütörtök • 16:00–19:30
AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM II. 
Település a tájban. Ház a városban. Ember a 
házban. 

20.00
KAMARAZENE • Két mesterember találko-
zása, Lukács Miklós, DreschMihály

2014. július 5., szombat • 16:00–17:30 
ÚJORNAMENTIKA • A 3D-ornamentika és az 
épület morfológiája. Előadók: Botzheim Bálint, 
Radványi György

18.00
KAMARAZENE • Borbély Mihály (szaxofon, 
fúvós hangszerek) – Tálas Áron (zongora)

2014. július 10., csütörtök • 17:00–17:40
TEREK, KERTEK TÖRTÉNETI SZELLEMBEN • 

„A kert templom, a templom építészet, az épí-
tészet színház.” Előadó: Török Péter tájépítész

20.00
HARMÓNIÁK BAROKK KERTJE • Bodrogi Éva, 
Koltai Katalin, Gyurina Zsuzsanna és Regős 
Júlia előadásában

2014. július 12., szombat • 16:00–17:30
A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK ÖRÖKSÉ-
GE • A magyarországi építészet hétköznap jai 
a II. világháborútól 1989-ig. Előadó: Sylvester 
Ádám. Tárlatvezetés: Winkler Barnabás

18.00 óra
FEHÉR FERENC: TAO TE • A hazai kortárs tánc-
szcéna egyik legizgalmasabb koreográfiája. 
Alkotók és táncosok: Fehér Ferenc, Dó zsa Ákos. 

2014. szeptember 2–7.
AZ EGYENSÚLY ÉPÍTÉSZETE • Szabadtéri 
tér installációk. A Hello Wood 2014-es nyári tá-
borának plasztikái, 100 résztvevő, 12 országból

2014. szeptember 3., szerda • 16:00–17:30
A Hello Wood installációit bemutatják: Pozsár 
Péter és Huszár András építészek

18:00
SEBŐ EGYÜTTES 

2014. szeptember 4., csütörtök • 17:00–18:30
MÉDIA, ÉPÍTÉSZET, ÉRTÉKÁLLÓSÁG • Ho-

gyan látja és láttatja a média az építészet vilá-
gát. Divatok és sztárok. Moderátor: Osskó Judit

18:45–19:30
HABKARTON-ÉPÍTÉSZET GYEREKEKNEK • 
Vizuális nevelés gyerekkorban játékkal, komo-
lyan. Építészet és múzeumpedagógia. Előadó: 
Ocztos István építész, képzőművész

20:00
PALYA BEA ÉS IFJ. TÓTH PISTI DUÓ

2014. szeptember 5., péntek • 16:00–17:00
TÁRLATVEZETÉS III. • Dévényi Sándor és 
Finta József

18:00
DRESCH QUARTET

2014. szeptember 6., szombat • 15:00–17:30
HATÁRON TÚLI MAGYAROK • Kárpát-meden-
cei magyar építészek bemutatkozása. Mode-
rátor: Sáros László György

18.00
LAJKÓ FÉLIX SZÓLÓKONCERTJE

2014. szeptember 7., vasárnap • Finisszázs
14:00–18:00

TÉGLAKÍGYÓ • Szabadtéri akciójáték. A Vándor-
iskola programja. Bemutatja: Csernyus Lőrinc

15:00–17:30
ÉPÍTVE TANÍTANI • Alkotótáborok, kalákák, 
mintakönyvek. Moderátor: Turi Attila építész

18:00
ÉLŐKÉP SZÍNHÁZ: MORFOMÁNOK, HOL 
VAGYTOK? • Improvizatív vizuális mozgás-
színházi akció

képi megfogalmazása nem tartalmaz poli-
tikai megfontolásokat. Fókuszpontjában a 
kreativitás dicsérete, vizuális élménye áll.

NATIONAL SALON OF ARCHITECTURE
The year 2014 is the officially designated 
Year of Architecture. Architecture is a par-
ticularly valuable key element of Hun garian 
culture; this notion is popularized through 
a significant number of events. And since 
the creative work of architects has tradi-
tionally been a vehicle of innovation, the 
1st National Salon of Architecture focuses 
as much on the present as on the ecolog-
ically-minded architecture of the future. 
The Műcsarnok hosts the richest exhibition 
of contemporary architecture ever organ-
ised, presenting more than 200 buildings 
and their designers, showcasing an exciting 
cross-section of Hungarian architecture of 
the present day and the recent past by 
using models, giant prints, films, designs, 
works of art and documentation.
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diagnózis terápia

1. A jelenlegi szervezet nem professzionális, különösen műszaki 
szempontból nem az.

Olyan profi, központosított előkészítő-bonyolító szervezet, amely 
biztosítja az uniós pénzek elköltésekor a legnagyobb „szellemi 
hozzáadott értéket”. Ez hasonló a valamikori Budapesti Közmun-
katanácshoz, csak országos szinten. Feladata a programok, a 
megvalósíthatósági tanulmányok, a jogi és pénzügyi előkészítés, 
pályázatírás és lebonyolítás, tervezői versenyeztetés és értékelés, 
tervpályázat, referencia, kivitelezői versenyeztetés és értékelés, 
közbeszerzés-ellenőrzés, amihez felkészült műszaki stábok is 
szükségesek. A projektmenedzseri szerep legyen feltételhez kötve 

– ahogy a tervezés is.

2. A tervezési előkészítés, koncepciókiválasztás hiányos, nincs rá 
pénzügyi keret, különösen az önkormányzati szektorban. A 
tervpályázat nehézkes, költséges, időigényes.

Anyagi keret szükséges a tervezői előkészítésre; tervpályázatra, 
koncepció kiválasztásra; új, gyors, olcsó, nyilvános és meghívásos 
tervpályázati rend szerhez (tervezői kamarák feladata). Idő biztosítása 
a tervpályázatra és tervezésre

3. A döntések többnyire engedélyezési terv (!?) alapján, azzal nem 
szinkronizált, lényegében hamis tételes költségvetéssel készülnek 
30%-os műszaki készültség mellett, ami több későbbi műszaki 
és költségprobléma forrása. A pályázatkiírók nem ismerik, s 
nem alkalmazzák a költségszámítás és a különböző tervfázisok 
összefüggéseit és változatait-

A tervfajták és költségszámítások szinkronizálása, pl. tanulmányterv 
(tervpályázat) fajlagos költségbecslése; engedélyezési terv mint 
tanulmányterv, vagy tételcsoportos költségvetés; tender v. kiviteli 
terv  tételes költségvetés

4. Tartalékösszeg szerepeltetésének hiánya, ami elszámolási vitákhoz, 
redukciókhoz vezet. Nincs keret a váratlan többletköltségekre.

A tartalékkeret bölcs szakmai hagyomány, amely az utóbbi idők-
ben szűnt meg. Indokolt újbóli – kontrollált – alkalmazása, mert az 
építkezések sok előre nem látható helyszíni (!) problémával járnak 
(időjárás, termékek megszűnése, felújítások, rekonstrukciók esetén 
rejtett hibák, meglepetések, beszállítók megszűnése stb.).

5. Nincs inflációkövetési keret. Így a sok esetben (pl. jogi okokból) 
évekre elhúzódó építkezést akár 10%-os többletköltség terheli, 
melyet műszaki redukcióval szokás ellensúlyozni; eredmény: 
EUROGAGYI vagy KÖLTSÉGTÖBBLET.

Pénzügyi előrejelzések alapján a becsült inflációs értéket a beruhá-
zásban szerepeltetni kell, akár a kezdeti nettó keret terhére is. (Az 
építmények nem kész gyártmányok, a gyártás a tervezés után, a 
helyszínen történik.) Az egész folyamat időigényes, olykor 4-5 éves 
infláció terheli.

6. Nincs mód pótmunka-elszámolásra. (Legújabban erre már van 
jogi lehetőség, de nincs pénzügyi keret.) A pótmunkák jelenleg 
új közbeszerzés-kötelesek, ami időigényes és álságos.

A pótmunkák a tartalékkeret terhére – ellenőrzés mellett – legyenek 
elszámolhatók, s ne legyen szükség al- és ál-közbeszerzésekre. (Az 
építmény nem késztermék!)

7. A közbeszerzések nem eléggé szakmaspecifikusak, bürokratiku-
sak, nem szakmai, hanem pénzügyi garanciákra koncentrálnak. 
Nem veszik figyelembe, hogy az építmények nem késztermékek, 
nem a polcról leemelhető – garancialevéllel rendelkező  tárgyak, 
hanem a helyszínen, a kivitelezés során gyártódnak.

Szakmaspecifikus – speciálisan az építésre vonatkozó  közbeszerzés, 
tartalékösszeggel, pótmunka-elszámolással, inflációkövetéssel

8. A tervezői művezetés jogszabály szerint nem kötelező, holott 
a felelős tervezők kivitelezés közbeni jelenléte a terv minőségi 
megvalósítását, így a megbízó érdekét szolgálja. Kinek az érdeke, 
hogy a felelős tervezők – akiknek szerzői jogai is vannak – ne 
vegyenek részt a megvalósulásban, vagy bárki helyettesítse őket 
ebben, ami összezavarja a felelősség határait? Ellentmondás, 
hogy ugyanakkor más rendeletek előírják a kivitelezés során a 
tervező jelenlétét.

Jogszabály-módosítás szükséges a felelős tervezői művezetés köte-
lezővé tételével (hasonlóan a műszaki ellenőr vagy műszaki vezető 
alkalmazásának kötelező jellegével), mert ez a műszaki minőség és 
a megbízó (állami) érdeke.

9. A tervezőnek a műszaki átadáson, üzembehelyezési eljáráson 
jogilag nincs hatásköre.

A tervező régi jogát vissza kell állítani, és kibővíteni a műszaki minő-
ség és a tervek szerinti megvalósulás (azaz a megbízó) érdekében.

10. Az elmúlt 24 évben a mérnöktársadalom önerejéből, saját vál-
lalkozásként létrehozott tervezőirodai hálózata nem akadálya a 
műszaki tervezés minőségének, ugyanakkor feltétele a minőség 
versenyeztetésének.

A meglévő struktúra megtartása indokolt. Megszüntetése vállalko-
zás- és versenyellenes, nem EU-konform. Speciális esetben állami 
részvételű projektcégek létjogosultak lehetnek (pl. atomerőmű, 
vízügyi tervezés, városrendezés stb.).

zati lehetőség is: a jogszabályok teljes átte-
kintése és megváltoztatása. Ez sajnos eddig 
nem történt meg, bár mindenki várja. 

A tervpályázatok elmaradásának két oka 
van. Az egyik, hogy a pályázati rendszerben 
az előkészítésre (pályázatkiírás stb.) van 
pénz, de pályázatra és műszaki tervezésre 
nincs költségkeret. 

Ugyanakkor nemcsak tervpályázatra, de 
még tervezésre sincs idő, mert a pályázat 
kiírása és beadása között néha csupán 1–2 
hónap telik el, ami semmire sem elég, csak 
felületes tervekre. De igaz az is, hogy a jelen-
legi tervpályázatok drágák és időigényesek. 
Mindezek eredményeként a megfelelő, 
gondos műszaki előkészítésre nincs mód, a 
tervezők kénytelenek elfogadni a diktált 
időfeltételeket, sőt sok esetben ingyen elő-
legezik meg munkájukat a tervezésidíj-költ-
séget nem kockáztató önkormányzatoknak 
vagy vállalkozásoknak.  

A pályázatok elbírálása nagyrészt engedé-
lyezési tervek  alapján történik; ehhez tételes 
költségvetést kérnek, ami a tervek 30%-os 
műszaki állapotában lehetetlen, így lénye-
gében hazugság. Ugyanis még nincs szak-
tervezés- (statika-, gépészet- stb.) dokumen-
táció. A később elkészült műszaki kiviteli 
tervek ütköznek a hazug, de mereven be-
tartandó költségvetéssel, s azt a látszatot 
keltik, hogy a műszaki tervek a hibásak a 
költségvetés pontatlansága, illetve hiányos-
sága miatt. Vagyis a rendszerhiba visszafor-
dul, és műszaki problémává változik. A 
költ  ségtöbbletek tehát nem a hibás műsza-
ki tervekből, hanem a hiányos (részleges) 
előkészítés alapján történt döntések miatt 
keletkeznek, valamint abból, hogy a pályá-
zatok lebonyolítása, közbeszerzése nem 
szakmaspecifikus, azaz túl általános feltéte-
leket követ. Az építmény közbeszerzése más 
kell hogy legyen, mint egy garancialevéllel 
ellátott, polcról vagy gyártósorról leemelhe-
tő gyártmányé, ahol a gyártás már befeje-
ződött. Itt a gyártás most kezdődik, ráadásul 
helyszíni, kültéri körülmények között. Az 
épí tőipari költségvetés hagyományosan 
min dig tartalmazott tartalékösszeget, amely 
fedezetet nyújt a váratlan pótmunkákra, in-
fláció ra, előre nem látható műszaki vagy 
idő járási problémákra. (Pl. épület-rekonstruk-
ció, műemlékek vagy téliesítés, ta lajviszo-
nyok, betervezett gyártmányok, anya gok 
megszűnése stb.) Mindezek elszámolására 

ma nincs lehetőség, ezért jelentkeznek költ-
ségtöbbletként, ami a pótmunkákra hirde-
tett – kötelező – részközbeszerzések miatt 
további időhúzást, költségnövelést jelenthet. 

A folyamatok diagnózisa azt mutatja, 
hogy azok professzionalizmusa jelenleg 
hiányzik, s a rendszer valóban rosszul mű-
ködik. Indokolt az átalakítása azzal a céllal, 
hogy az uniós pénzzel támogatott projektek 
a legnagyobb hozzáadott értékkel valósul-
hassanak meg. Ezért szükséges lehet egy új, 
professzionális központi szerv létrehozása. 
Elsősorban a pályázati célok megfogalma-
zása, programalkotás, pályázatírás, pénz-
ügyi-jogi előkészítés, bonyolítás, ellenőrzés 
céljából, valamint a tervpályázatok és köz-
beszerzések kiírása, bonyolítása és értékelé-
se érdekében. Ennek a központi szervnek 
ugyanakkor magas szintű műszaki szakem-
berek tudására kell támaszkodnia. El kellene 
kerülni azt a jelenlegi körülményt, amelyben 
elfogadott, hogy képzettség és felelősség 
nélküli projektmenedzserek irányítsák a 
szakértelmet igénylő beruházásokat, s azt a 
tapasztalt helyzetet, hogy egy nagyberuhá-
zás tárgyalásán tizenkét résztvevő közül 
kettő a hozzáértő és felelős, de tíz főnek van 
döntési joga felelősség nélkül. Ezek a tárgya-
lások és az egész „együttműködés”, ügyme-
net etimológiai problémákkal terhelt, azaz 
nem értjük egymást. Ezért van szembetűnő 
műszaki színvonalbeli különbség az állami 
és üzleti szféra által létrehozott építmények 
között, mert az utóbbiban több a felelős és 
hozzáértő (kompetens) résztvevő. Ehhez 
elég megtekinteni a szakmai folyóiratokat. 
Ugyanakkor nincs szükség a jelenlegi, a 
mérnökök által 23 éve, saját erőből (s nem 
privatizálással) létrehozott tervezőműterem 
hálózata helyett újra állami tervezőiroda-
hálózatot létrehozni. Ez furcsa fejlődési ív 
lenne; 1948-ig színvonalas magánirodák, 
majd állami tervezőirodák 1990-ig, majd 
magánirodák 2014-ig, majd újra állami iro-
dák? A Kádár kori építkezések elemzése 
mutatja, hogy nem feltétlenül született 
minőség. A szemlélet a mennyiséget tartot-
ta fontosabbnak. Ami az állami irodákban a 
minőséget képviselte, az az 1948 előtti ma-
gántervező mérnökök tehetségének, tudá-
sának, tapasztalatának és magatartásának 
az átmentéséből származott. Kétségtelenül 
voltak előnyei is a nagy tervezőirodáknak, pl. 
az, hogy jogászt sohasem láttunk az építke-

zés során, legfeljebb ritkán, ha utólag valamit 
jogilag megtámadtak. Ma pedig a jogász ül 
az asztalfőn, és ő irányít. Mivel az építés – a 
közbeszerzés okán? – ma jogi aktussá vált. 
Az állami tervezőiroda-rendszer újbóli meg-
valósítása egyébként is irreális, hiszen az 
akkori, kizárólag állami tervezőirodák száma 
kb. 40 volt, átlag 500 fővel, speciális szakmai 
profilokkal (Ipartev, Közti, Lakóterv, Uvaterv, 
Mávti stb.). A mai struktúra megszüntetése 
erősen vállalkozás- és versenyellenes lenne, 
s nem volna EU-konform sem. S kik lenné-
nek a tagjai? Akik már voltak államiak, ta-
pasztaltak, de önálló irodáikat kellene felszá-
molniuk, vagy akik még nem voltak részesei 
a múltnak, de tapasztalatlanok? És tudjuk 
azt, hogy egy nagyobb objektum tervezése 
30-40 fő műszaki szakembert igényel. S több 
objektum párhuzamos tervezése? 

Előfordul a külföldi gyakorlatban is, hogy 
egyes speciális feladatokra (amilyen egy víz-
ügyi vagy vasúti tervezés vagy atomerőmű) 
állami részvételű projektcégek alakulnak. 

Egyet lehet tehát érteni egy új – Közmun-
katanácsra emlékeztető – professzionális 
központi rendszer létrehozásával, melynek 
ugyanakkor nem részese sem a tervezés, 
sem a kivitelezés, csak azok minőségi célú 
versenyeztetése. 

A továbbiakban tekintsük át táblázatosan 
a leírt diagnózist és a javasolt terápiát! 

NATIONAL AND EU INVESTMENTS
The Hungarian government is working on 
establishing a network of state-owned 
design offices in order to ensure the largest 
possible added value to projects funded 
by the European Union. The system of in-
vestments is not working smoothly, drag-
ging down the quality of engineering 
design as well. The mechanism and meth-
odology of implementing EU subsidies 
and programs is underdeveloped, in large 
part due to decision-making carried out 
on a political and bureaucratic level rather 
than respecting the counsel of profession-
als experienced in engineering and project 
coordination. A diagnostics of the pro-
cesses clearly shows the lack of profes-
sionalism in the system and justifies the 
creation of a new centralized structure built 
on quality requirements for both engineer-
ing and execution. 
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diagnózis terápia

1. A jelenlegi szervezet nem professzionális, különösen műszaki 
szempontból nem az.

Olyan profi, központosított előkészítő-bonyolító szervezet, amely 
biztosítja az uniós pénzek elköltésekor a legnagyobb „szellemi 
hozzáadott értéket”. Ez hasonló a valamikori Budapesti Közmun-
katanácshoz, csak országos szinten. Feladata a programok, a 
megvalósíthatósági tanulmányok, a jogi és pénzügyi előkészítés, 
pályázatírás és lebonyolítás, tervezői versenyeztetés és értékelés, 
tervpályázat, referencia, kivitelezői versenyeztetés és értékelés, 
közbeszerzés-ellenőrzés, amihez felkészült műszaki stábok is 
szükségesek. A projektmenedzseri szerep legyen feltételhez kötve 

– ahogy a tervezés is.

2. A tervezési előkészítés, koncepciókiválasztás hiányos, nincs rá 
pénzügyi keret, különösen az önkormányzati szektorban. A 
tervpályázat nehézkes, költséges, időigényes.

Anyagi keret szükséges a tervezői előkészítésre; tervpályázatra, 
koncepció kiválasztásra; új, gyors, olcsó, nyilvános és meghívásos 
tervpályázati rend szerhez (tervezői kamarák feladata). Idő biztosítása 
a tervpályázatra és tervezésre

3. A döntések többnyire engedélyezési terv (!?) alapján, azzal nem 
szinkronizált, lényegében hamis tételes költségvetéssel készülnek 
30%-os műszaki készültség mellett, ami több későbbi műszaki 
és költségprobléma forrása. A pályázatkiírók nem ismerik, s 
nem alkalmazzák a költségszámítás és a különböző tervfázisok 
összefüggéseit és változatait-

A tervfajták és költségszámítások szinkronizálása, pl. tanulmányterv 
(tervpályázat) fajlagos költségbecslése; engedélyezési terv mint 
tanulmányterv, vagy tételcsoportos költségvetés; tender v. kiviteli 
terv  tételes költségvetés

4. Tartalékösszeg szerepeltetésének hiánya, ami elszámolási vitákhoz, 
redukciókhoz vezet. Nincs keret a váratlan többletköltségekre.

A tartalékkeret bölcs szakmai hagyomány, amely az utóbbi idők-
ben szűnt meg. Indokolt újbóli – kontrollált – alkalmazása, mert az 
építkezések sok előre nem látható helyszíni (!) problémával járnak 
(időjárás, termékek megszűnése, felújítások, rekonstrukciók esetén 
rejtett hibák, meglepetések, beszállítók megszűnése stb.).

5. Nincs inflációkövetési keret. Így a sok esetben (pl. jogi okokból) 
évekre elhúzódó építkezést akár 10%-os többletköltség terheli, 
melyet műszaki redukcióval szokás ellensúlyozni; eredmény: 
EUROGAGYI vagy KÖLTSÉGTÖBBLET.

Pénzügyi előrejelzések alapján a becsült inflációs értéket a beruhá-
zásban szerepeltetni kell, akár a kezdeti nettó keret terhére is. (Az 
építmények nem kész gyártmányok, a gyártás a tervezés után, a 
helyszínen történik.) Az egész folyamat időigényes, olykor 4-5 éves 
infláció terheli.

6. Nincs mód pótmunka-elszámolásra. (Legújabban erre már van 
jogi lehetőség, de nincs pénzügyi keret.) A pótmunkák jelenleg 
új közbeszerzés-kötelesek, ami időigényes és álságos.

A pótmunkák a tartalékkeret terhére – ellenőrzés mellett – legyenek 
elszámolhatók, s ne legyen szükség al- és ál-közbeszerzésekre. (Az 
építmény nem késztermék!)

7. A közbeszerzések nem eléggé szakmaspecifikusak, bürokratiku-
sak, nem szakmai, hanem pénzügyi garanciákra koncentrálnak. 
Nem veszik figyelembe, hogy az építmények nem késztermékek, 
nem a polcról leemelhető – garancialevéllel rendelkező  tárgyak, 
hanem a helyszínen, a kivitelezés során gyártódnak.

Szakmaspecifikus – speciálisan az építésre vonatkozó  közbeszerzés, 
tartalékösszeggel, pótmunka-elszámolással, inflációkövetéssel

8. A tervezői művezetés jogszabály szerint nem kötelező, holott 
a felelős tervezők kivitelezés közbeni jelenléte a terv minőségi 
megvalósítását, így a megbízó érdekét szolgálja. Kinek az érdeke, 
hogy a felelős tervezők – akiknek szerzői jogai is vannak – ne 
vegyenek részt a megvalósulásban, vagy bárki helyettesítse őket 
ebben, ami összezavarja a felelősség határait? Ellentmondás, 
hogy ugyanakkor más rendeletek előírják a kivitelezés során a 
tervező jelenlétét.

Jogszabály-módosítás szükséges a felelős tervezői művezetés köte-
lezővé tételével (hasonlóan a műszaki ellenőr vagy műszaki vezető 
alkalmazásának kötelező jellegével), mert ez a műszaki minőség és 
a megbízó (állami) érdeke.

9. A tervezőnek a műszaki átadáson, üzembehelyezési eljáráson 
jogilag nincs hatásköre.

A tervező régi jogát vissza kell állítani, és kibővíteni a műszaki minő-
ség és a tervek szerinti megvalósulás (azaz a megbízó) érdekében.

10. Az elmúlt 24 évben a mérnöktársadalom önerejéből, saját vál-
lalkozásként létrehozott tervezőirodai hálózata nem akadálya a 
műszaki tervezés minőségének, ugyanakkor feltétele a minőség 
versenyeztetésének.

A meglévő struktúra megtartása indokolt. Megszüntetése vállalko-
zás- és versenyellenes, nem EU-konform. Speciális esetben állami 
részvételű projektcégek létjogosultak lehetnek (pl. atomerőmű, 
vízügyi tervezés, városrendezés stb.).

zati lehetőség is: a jogszabályok teljes átte-
kintése és megváltoztatása. Ez sajnos eddig 
nem történt meg, bár mindenki várja. 

A tervpályázatok elmaradásának két oka 
van. Az egyik, hogy a pályázati rendszerben 
az előkészítésre (pályázatkiírás stb.) van 
pénz, de pályázatra és műszaki tervezésre 
nincs költségkeret. 

Ugyanakkor nemcsak tervpályázatra, de 
még tervezésre sincs idő, mert a pályázat 
kiírása és beadása között néha csupán 1–2 
hónap telik el, ami semmire sem elég, csak 
felületes tervekre. De igaz az is, hogy a jelen-
legi tervpályázatok drágák és időigényesek. 
Mindezek eredményeként a megfelelő, 
gondos műszaki előkészítésre nincs mód, a 
tervezők kénytelenek elfogadni a diktált 
időfeltételeket, sőt sok esetben ingyen elő-
legezik meg munkájukat a tervezésidíj-költ-
séget nem kockáztató önkormányzatoknak 
vagy vállalkozásoknak.  

A pályázatok elbírálása nagyrészt engedé-
lyezési tervek  alapján történik; ehhez tételes 
költségvetést kérnek, ami a tervek 30%-os 
műszaki állapotában lehetetlen, így lénye-
gében hazugság. Ugyanis még nincs szak-
tervezés- (statika-, gépészet- stb.) dokumen-
táció. A később elkészült műszaki kiviteli 
tervek ütköznek a hazug, de mereven be-
tartandó költségvetéssel, s azt a látszatot 
keltik, hogy a műszaki tervek a hibásak a 
költségvetés pontatlansága, illetve hiányos-
sága miatt. Vagyis a rendszerhiba visszafor-
dul, és műszaki problémává változik. A 
költ  ségtöbbletek tehát nem a hibás műsza-
ki tervekből, hanem a hiányos (részleges) 
előkészítés alapján történt döntések miatt 
keletkeznek, valamint abból, hogy a pályá-
zatok lebonyolítása, közbeszerzése nem 
szakmaspecifikus, azaz túl általános feltéte-
leket követ. Az építmény közbeszerzése más 
kell hogy legyen, mint egy garancialevéllel 
ellátott, polcról vagy gyártósorról leemelhe-
tő gyártmányé, ahol a gyártás már befeje-
ződött. Itt a gyártás most kezdődik, ráadásul 
helyszíni, kültéri körülmények között. Az 
épí tőipari költségvetés hagyományosan 
min dig tartalmazott tartalékösszeget, amely 
fedezetet nyújt a váratlan pótmunkákra, in-
fláció ra, előre nem látható műszaki vagy 
idő járási problémákra. (Pl. épület-rekonstruk-
ció, műemlékek vagy téliesítés, ta lajviszo-
nyok, betervezett gyártmányok, anya gok 
megszűnése stb.) Mindezek elszámolására 

ma nincs lehetőség, ezért jelentkeznek költ-
ségtöbbletként, ami a pótmunkákra hirde-
tett – kötelező – részközbeszerzések miatt 
további időhúzást, költségnövelést jelenthet. 

A folyamatok diagnózisa azt mutatja, 
hogy azok professzionalizmusa jelenleg 
hiányzik, s a rendszer valóban rosszul mű-
ködik. Indokolt az átalakítása azzal a céllal, 
hogy az uniós pénzzel támogatott projektek 
a legnagyobb hozzáadott értékkel valósul-
hassanak meg. Ezért szükséges lehet egy új, 
professzionális központi szerv létrehozása. 
Elsősorban a pályázati célok megfogalma-
zása, programalkotás, pályázatírás, pénz-
ügyi-jogi előkészítés, bonyolítás, ellenőrzés 
céljából, valamint a tervpályázatok és köz-
beszerzések kiírása, bonyolítása és értékelé-
se érdekében. Ennek a központi szervnek 
ugyanakkor magas szintű műszaki szakem-
berek tudására kell támaszkodnia. El kellene 
kerülni azt a jelenlegi körülményt, amelyben 
elfogadott, hogy képzettség és felelősség 
nélküli projektmenedzserek irányítsák a 
szakértelmet igénylő beruházásokat, s azt a 
tapasztalt helyzetet, hogy egy nagyberuhá-
zás tárgyalásán tizenkét résztvevő közül 
kettő a hozzáértő és felelős, de tíz főnek van 
döntési joga felelősség nélkül. Ezek a tárgya-
lások és az egész „együttműködés”, ügyme-
net etimológiai problémákkal terhelt, azaz 
nem értjük egymást. Ezért van szembetűnő 
műszaki színvonalbeli különbség az állami 
és üzleti szféra által létrehozott építmények 
között, mert az utóbbiban több a felelős és 
hozzáértő (kompetens) résztvevő. Ehhez 
elég megtekinteni a szakmai folyóiratokat. 
Ugyanakkor nincs szükség a jelenlegi, a 
mérnökök által 23 éve, saját erőből (s nem 
privatizálással) létrehozott tervezőműterem 
hálózata helyett újra állami tervezőiroda-
hálózatot létrehozni. Ez furcsa fejlődési ív 
lenne; 1948-ig színvonalas magánirodák, 
majd állami tervezőirodák 1990-ig, majd 
magánirodák 2014-ig, majd újra állami iro-
dák? A Kádár kori építkezések elemzése 
mutatja, hogy nem feltétlenül született 
minőség. A szemlélet a mennyiséget tartot-
ta fontosabbnak. Ami az állami irodákban a 
minőséget képviselte, az az 1948 előtti ma-
gántervező mérnökök tehetségének, tudá-
sának, tapasztalatának és magatartásának 
az átmentéséből származott. Kétségtelenül 
voltak előnyei is a nagy tervezőirodáknak, pl. 
az, hogy jogászt sohasem láttunk az építke-

zés során, legfeljebb ritkán, ha utólag valamit 
jogilag megtámadtak. Ma pedig a jogász ül 
az asztalfőn, és ő irányít. Mivel az építés – a 
közbeszerzés okán? – ma jogi aktussá vált. 
Az állami tervezőiroda-rendszer újbóli meg-
valósítása egyébként is irreális, hiszen az 
akkori, kizárólag állami tervezőirodák száma 
kb. 40 volt, átlag 500 fővel, speciális szakmai 
profilokkal (Ipartev, Közti, Lakóterv, Uvaterv, 
Mávti stb.). A mai struktúra megszüntetése 
erősen vállalkozás- és versenyellenes lenne, 
s nem volna EU-konform sem. S kik lenné-
nek a tagjai? Akik már voltak államiak, ta-
pasztaltak, de önálló irodáikat kellene felszá-
molniuk, vagy akik még nem voltak részesei 
a múltnak, de tapasztalatlanok? És tudjuk 
azt, hogy egy nagyobb objektum tervezése 
30-40 fő műszaki szakembert igényel. S több 
objektum párhuzamos tervezése? 

Előfordul a külföldi gyakorlatban is, hogy 
egyes speciális feladatokra (amilyen egy víz-
ügyi vagy vasúti tervezés vagy atomerőmű) 
állami részvételű projektcégek alakulnak. 

Egyet lehet tehát érteni egy új – Közmun-
katanácsra emlékeztető – professzionális 
központi rendszer létrehozásával, melynek 
ugyanakkor nem részese sem a tervezés, 
sem a kivitelezés, csak azok minőségi célú 
versenyeztetése. 

A továbbiakban tekintsük át táblázatosan 
a leírt diagnózist és a javasolt terápiát! 

NATIONAL AND EU INVESTMENTS
The Hungarian government is working on 
establishing a network of state-owned 
design offices in order to ensure the largest 
possible added value to projects funded 
by the European Union. The system of in-
vestments is not working smoothly, drag-
ging down the quality of engineering 
design as well. The mechanism and meth-
odology of implementing EU subsidies 
and programs is underdeveloped, in large 
part due to decision-making carried out 
on a political and bureaucratic level rather 
than respecting the counsel of profession-
als experienced in engineering and project 
coordination. A diagnostics of the pro-
cesses clearly shows the lack of profes-
sionalism in the system and justifies the 
creation of a new centralized structure built 
on quality requirements for both engineer-
ing and execution. 




