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Bevezetés 
 

A rendszerváltást követően a gazdasági szektor szereplőinek a változó és 
megújuló közegben nehéz volt érvényesülniük. A jogi és a gazdasági környezet a 
Kis- és Középvállalkozások (KKV) régi és új szereplőinek sem volt stabil. (A nagy 
nyertesek és vesztesek korszaka ez.)  

 
Az ezt követő stabilizációs időszakban a vállalkozások és a szabályok 

konformizálódása ment végbe. (Megerősödés és érés szakasza gazdasági és 
társadalmi téren egyaránt.) A gazdasági válság hatására gazdasági paradigmaváltás 
következett be. A szabályok és a környezet alapvetően megváltozott, a túlélés a 
mindennapi operatív feladatok főszempontja lett. A KKV szektor erőforráshiány 
miatt meggyengült, a válság egyik legnagyobb vesztese az építőipar. 

 
Az építészirodák a szellemi erőforrások birtokosai és a folyamatok gazdái is 

egyben, mivel a beruházói döntéshozataltól a folyamat végéig részt vesznek a 
szektor munkájában. Az építésziroda folyamatai megfelelnek a projekt definíciónak, 
olyan szolgáltatásspecifikum, ami magán hordozza a projekt karaktereket. Ezért a 
folyamat-racionalizáció itt a legjelentősebb és a legfontosabb. 

 
A diplomadolgozatom célja egy projektmunka marketing aspektusú 

vizsgálata egy konkrét építésziroda példáján keresztül. Választásom oka, hogy 
lehetőségem nyílt számos projekt megvalósításában részt venni és személyesen 
megtapasztalni az adott vállalkozásban, a mindennapi munkavégzés során 
találkozva az ügyféllel és a kivitelezővel, hogy milyen konkrét gyakorlati kérdések 
vetődnek fel az egyes projektfázisok kapcsán.  

 
A projektmunka vizsgálata fázisonként, azok áttekintésével egyfajta 

menedzsment szemlélettel közelít a feladathoz. A standardizált fázisok és az 
egyénre szabott megoldási mechanizmusok, általános technikáit szeretném feltárni. 
Azt vizsgálom, hogy az egyénre szabott fázisok esetén milyen technikák azok, 
amelyeket a szakirodalom szerint alkalmazni lehet, és ezek miként valósulnak meg 
a gyakorlatban. Továbbá vizsgálom, hogy léteznek-e olyan megoldási 
mechanizmusok, melyeket adaptálni lehet projektfüggetlen módon, azt szeretném 
feltárni, hogy melyek azok a lépések, amelyek átültethetők a standardizált 
folyamatok sorába. 

 
Vizsgálataim során a beruházási projektfolyamatot, mint speciális 

szolgáltatást vizsgálom kivitelezői (szolgáltatói, szakértői) és a fogyasztói 
(igénybevevői) oldalról egyaránt. A projektfolyamat elemeit és gyakorlati 
aspektusait elemeztem a szolgáltatást nyújtó és igénybevevő oldalról annak 
érdekében, hogy kirajzolódjanak azok az ún. „gap”-ek, melyek megmutatják a 
különbséget a fogyasztó által elvárt és észlelt szolgáltatás, illetve a 
szolgáltatásnyújtó által alkalmazott megoldások között. Primer kutatásaim célja 
annak megismerése is, hogy milyen kockázati tényezőket érzékel a projekt kapcsán 
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a fogyasztó (igénybevevő), milyen kockázatcsökkentési mechanizmusokat várna el, 
és ehhez képest milyeneket nyújt az adott szolgáltató. Ezek ismeretében kívántam 
javaslatot tenni – mindkét fél oldaláról hatékonynak tekinthető – konkrét 
marketingmegoldásokra. 

 
A diplomadolgozatom szerkezete a következő gondolatmenet alapján épül 

fel: a beruházási projektfolyamatot, mint speciális szolgáltatás elméleti és gyakorlati 
aspektusait mutatom be, a külföldi és hazai szakirodalom segítségével, majd 
megvizsgálom a kiválasztott építésziroda tevékenységét.  

A következő fázisban kvalitatív és kvantitatív primer kutatásaim eredményeit 
ismertetem.  

 
Ezt követően egy konkrét esettanulmány kapcsán értékelem a 

kockázatoptimalizációra vonatkozó lehetőségeket, több féle módszertani 
megközelítésből. 

 
Dolgozatom utolsó részében bemutatom a beruházási projektfolyamat 

kapcsán elvárt és észlelt hasznosságokat, észlelt és feltárt kockázati tényezőik körét 
és ezek tükrében önálló, konkrét marketingstratégiai javaslatokat fogalmazok meg. 

 
A diplomamunkám során fontosnak tartom, hogy empirikus módon 

vizsgáljam az építészeti vállalkozások folyamatmenedzsmentjének sajátosságait 
annak érdekében, hogy olyan információkat ismerjek meg, melyeket a szektor 
javára lehet fordítani, különös tekintettel a fogyasztói kockázatokra. 
 

A diplomadolgozatomban a dőlt betűtípussal írt részek a saját önálló 
gondolatok kiemelésére szolgálnak. Az „idézetek” idézőjelben, a fontosnak tartott 
szakkifejezések, nevek dőlt és félkövér betűtípussal kerülnek kiemelésre. 
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1. Beruházási projektfolyamat, mint speciális szolgáltatás elméleti 
aspektusai 
 

1.1. Folyamatmenedzsment megközelítés 
 

A vállalatmenedzsment három részből tevődik össze, a 
szervezetmenedzsmentből, az emberi erőforrás-menedzsmentből és a 
folyamatmenedzsmentből. Diplomadolgozatomban elméleti bázisát az utóbbi 
menedzsment terület adja, így a szakirodalmi áttekintés során ennek részletes 
bemutatására törekszem. 

 
A folyamat elméleti megközelítésből koordinált tevékenységek sorozatát 

jelenti, mely a fogyasztó igényeit elégíti ki.  
 
A folyamatok a vállalati hatékonyságot is tükrözik. A vezetésnek kontrolálni 

kell a szervezeti folyamatokat ahhoz, hogy megértse: egy adott feladat, munka 
hogyan készül el, és azon milyen módon tud minőségileg javítani. A folyamatok 
gyakran nem láthatóak, sokszor nem is definiáltak, vizsgálatuk, ellenőrzésük nehéz, 
hiszen sokszor teljesítményszintjük nem ismert. Nincsenek mérések, sem mérési 
eredmények. 

 
Lényegében a folyamat egy vállalat értékteremtése és közvetítése a fogyasztó 

felé, még akkor is, ha erről a vállalat nem tud, vagy nem vesz tudomást. A folyamat 
ezen meghatározásán túl számos szerző definiálta már korábban a folyamatot, mint 
fogalmat. 

Például: „a tevékenység olyan strukturált, mért gyűjtemény, melyek egy 
speciális terméket állít elő egy fogyasztó vagy egy piac számára… időben és térben 
kiterjedő speciális tevékenységek egymáshoz rendelése, melyeknek van kezdete, 
vége, világosan meghatározott bemenete és kimenete: cselekvési 
szerkezete”(Balaton, K. – Dobák, M., 1991). 

 
Kétféle oldalról közelítették meg a folyamatokat a szakirodalomban: az 

input-outputra történő átalakítása, vagy az értéknövelés szerinti megközelítés (a 
folyamatot végző és a vevő közti kapcsolatot vizsgálták). A külső környezeti 
hatások befolyásolták a szervezet felépítését és így a folyamatok meglétét is. 
Gyakran a véletlen és a bevált knowhow alapján épültek fel ezek a folyamatok. 
Általában ezt a fejlődést a kontroll segítette, nem az egyszerűségen és 
rugalmasságon volt a hangsúly. A termelékenység vagy az átfutási idő iránti igény 
is gyakran elmaradt a szempontrendszerből. Jellemző ez a bürokratikus 
szervezeteknél, ahol már a kontroll, mint kezdeti motívum, elvesztette jelentőségét 
(Hammer – Champy, 1996). 

 
Az elkülönült lépések sorozatát a gazdasági folyamatok elemei közül 

tevékenységként definiálhatjuk. Az információ megszerzése, megkérdezése, az 
adatlapok kitöltése, az így nyert adatok bevitele, azok rendezése, egy jelentés 
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sorozat. Fontos ezek dokumentálása, hiszen egy kutatás, helyzetfeltárás 
elengedhetetlen eszköze lehet az adott vállalkozás saját adatbázisa. A nyert adatok 
jól és valósan mutatják be a működési metódusokat, így egyértelmű következtetések 
vonhatóak le belőlük az analízis során. 

 
A gazdasági folyamatok másik fontos pillére a munkavállalók, akiken áll 

vagy bukik a szervezet sikere. A megbízhatóság szempontjából nélkülözhetetlen 
rendszeralkotók: az adatok, információk elvesztésének, elfektetésének 
továbbításának felügyeletét végzik. Az információmenedzsment alapjául szolgál ez 
a tevékenység a folyamatoknál. 

 
Még egy területet meg kell említenünk, az ügyvitelt, más néven az 

eljárásokat. Elmondható, ha a tevékenység optimálisan, meghatározott módon 
történik, a jogi szabályozás, a szakmai szokások, egyszóval a környezet (külső-
belső) hatásai segítik a megvalósulást. Sokszor az észszerűség kimarad ezek közül a 
szempontok közül, ezért is kell meghatározott időnként újra és újra ellenőriznünk a 
folyamatok mikéntjét. 

 
Az információ a folyamatot irányító gazdasági interakció utolsó eleme. Az 

információáramlás lényege abban áll, hogy az irányító személytől az információ 
hogyan jut el a címzetthez. (Az eljárásokhoz kapcsolódik, hogy kitől, mikor és 
hogyan lehet hozzájutni a kapott adatokhoz, azok mennyire megbízhatóak és 
érvényesek, illetve továbbításuk hogyan zajlik.) Egy folyamathoz tágabb 
értelemben hozzá tartoznak a mérési- elemzési eljárások, az ezekhez kapcsolódó 
mutatószámok. Ezek jellege függ a folyamat többi tulajdonságától is. Davenport a 
folyamatok szerkezeti elemeivel azok hatékonyságának eredményeivel, 
foglalkozott. Meglátása szerint, amíg az üzleti folyamat tervezői és résztvevői nem 
tudnak megegyezni abban, hogy a feladatokat milyen módon kell megszervezni, 
felépíteni addig nehéz szisztematikus javulást elérni az adott munkában (Davenport, 
1993). 

 
A szakirodalomban már sokan és sokféle szempontrendszer szerint 

osztályozták a folyamatokat. Porter és Millar (1985) értéklánc modelljéből 
kiindulva Earl (1994) már megkülönbözteti a külső vevőket kiszolgáló 
kulcsfolyamatokat, és a belső vevőket érintő támogató folyamatokat. 

 
Mások szerint a szervezetben vezetési és operatív feladatok mennek végbe 

(Daveport – Short, 1990). Míg a vezetési folyamatok jelentős része az operatív 
feladatok kapacitásigényének fedezésével és annak megszervezésével foglalkozik, 
addig az operatív folyamatok a szervezeti alaptevékenységek elvégzésével 
kapcsolatosak. A vezetés a szükséges erőforrások megtervezéséhez, szétosztásához, 
és hatékony felhasználásához, majd azok ellenőrzéséhez köthető. 

 
A folyamatok lehetnek materiálisak, informálisak, strukturáltabbak, kevésbé 

strukturáltak, rendszeresen előfordulók, vagy rendszertelenek. A szervezeten belüli 
kulcsfolyamatok a stratégiai és értékekkel ellátott folyamatok. Mindezek fontosak 
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az üzleti célok eléréséhez, a küldetéshez, és a stratégiai célok megállapításához. Az 
értékekkel ellátott folyamatok a vásárlói igények kielégítéséhez szükségesek. Ha a 
fogyasztó megfizeti a folyamatot és azt, aminek az eredménye az output, akkor az 
érték, a folyamat értékteremtő. Ha ez a folyamat csak költségteremtő, és nincs rá 
releváns fogyasztói kereslet, akkor az veszteség. 

 
A környezeti változások hatását a vállalkozásoknak is követniük kell. 

Folyamataikat hatékonyan és korszerűen, a piaci elvárásoknak megfelelve, 
lehetőleg a trendeket figyelembe véve, sőt azokat megelőzve kell alakítaniuk. A 
folyamatok a vállalaton belül fejlődnek, a vevői igényeknek megfelelően, a 
környezet figyelembevételével. A folyamatokon keresztül megvalósul a rugalmas 
értékteremtés. A termék és vevőmenedzsment kialakítása a vállalatokon belül, 
versenyelőnyhöz vezethet, illetve hosszútávon segít a piaconmaradásban.  

 
Ennek eszköze lehet az, hogy a vevőt, és a terméket, kvázi végigvezetve a 

folyamatokon egyfajta folyamatos kontroll és visszacsatolás alatt megfigyeljük, 
majd a kapott adatokat rögzítve kielemezzük és felállítjuk az egyes értékteremtési 
fázisokat.  

 
A Business Process Reengeneering (BPR) a folyamatok változtatásának 

szélsőséges módja. Alapvetően a vállalat meglévő folyamatait nem létezőnek 
tekintjük, és célorientáltan meghatározzuk a szükséges tevékenységeket, majd ezek 
köré szervezzük a meglévő, vagy új szervezeti struktúrát. A Business Process 
Improvement (BPI), folyamatszervezés, folyamatirányítás már sokkal finomabban 
avatkozik be a már meglévő szervezeti folyamatokba. Nem rombolja le azokat 
teljesen, hogy újat teremtsen, hanem a nézőponton változtat. Célja a részenkénti 
változás és fejlesztés elérése. A BPI inkább projektszerűbb megközelítés, kevésbé 
markáns, mint a BPR. Általánosan igaz hogy az elemzések segítenek a folyamatok 
költségeiről, minőségéről, az átfutás időtartalmáról információt szerezni, és azokat 
értékelni (Bodnár – Vida, 2008). 

 
Bármilyen folyamatvizsgálatot is hívunk segítségül, akár folyamatosan, akár 

provizórikusan az elemzések megmutatják, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célokat. 
A hatékonyság érdekében foglalkozni kell az üzleti folyamatokkal. 

 
Például a teljesítmény javítása esetén, a folyamatok mutatóinak javításán van 

a hangsúly. A lehetőség adott, hiszen a technikák ismertek, de a menedzsment 
döntéshozatala nagymértékben befolyásolja a folyamatok teljesítmény-
hatékonyságát. 

 
A Business Process Management (BPM) a stratégiában történt változásokat 

segít szinte azonnal leképezni a folyamatokban. Biztosítja a folyamati 
teljesítménymérést, és elemzést. Azt az újdonságot hordozza az eddig megismert 
folyamatmenedzsment módszerekhez képest, hogy a szakterületek szerint kialakított 
feladatokat, felelősségeket és folyamatokat is kontroll alá vonja. (Bodnár – Vida, 
2009). 
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A folyamatmenedzsment-rendszer hatékonysága akkor jó, ha a vállalati 
teljesítményértékelő rendszerrel van összekötve. Hiszen így jól mérhető a 
folyamatok hatékonysága a teljesítményben is. Előnye ebben az esetben, hogy így a 
folyamatkontroll a napi operatív munkavégzés részévé válik. Az azonnali 
visszacsatolás az egyes személyes kompenzációban is megnyilvánulhat, vagyis a 
vezetői motiváció hatékonysága növelhető (Fehér, 2008). 

 
Különösen fontos a folyamat értékelése szempontjából a fogyasztói 

elégedettség kérdése, mely nagymértékben kihat a folyamatot nyújtó szervezetről 
alkotott véleményre is. A továbbiakban röviden áttekintem azokat a főbb 
módszereket, melyek különböző technikákkal, megoldásokkal próbálták a 
folyamatoptimalizációt megvalósítani az igénybevevői elégedettség növelése 
érdekében. 

 
A Just in Time (JIT) módszer volt az első a folyamatközpontú 

gondolkodásban. A nem értékadó tevékenységek lecsökkentése az elsődleges 
szempont és ezt a működési folyamatba implementálja. A működést a kereslet 
oldaláról közelíti meg. A minőségközpontúság az eltérő iparágakban egyre nagyobb 
jelentőségűvé vált. Ezzel egyidejűleg a JIT a gyakorlatban is elterjedt. 

 
A legelterjettebb minőségközpontú elmélet a Total Quality Manadgement 

(TQM). A TQM-elmélet a JIT-hoz hasonlóan folyamatokban gondolkodik, és célja 
a folyamatok minőségfejlesztése.(Hando, 1994) (Németh, 2008). 

 
Az ISO 9001 és a TQM rendszerek az eleinte éppen abban különböztek, 

hogy míg a TQM rendszerekben a folyamatszemlélet és folyamatos fejlesztés 
alapjai dominánsabbak, ezzel szemben az ISO 9001-re ez kevésbé jellemző. 2000-
től az ISO 9001 rendszerek követelményrendszere is folyamatszemléletű elvek 
szerint lett átalakítva, ez jelentősen befolyásolta későbbi gyors és határozott 
elterjedését a folyamatszemléletek területén. 

 
A folyamatmenedzsmentnek illeszkednie kell a szervezeti stratégiához, 

hiszen ez jelöli ki az alapvető vállalati célkitűzéseket. A stratégiai elemzési 
módszerek közül elsőként a Porter-i 5erő modell-t emelném ki, amivel jól meg 
lehet határozni egy szervezet versenykörnyezetét. A modell alkalmazása rávilágít, 
hogy a vállalkozás illetve szervezet működésére milyen erők és kihívások hatnak. 
Tisztázza a feltételrendszereket, amelyek között működnie kell a vállalkozásnak 
(Porter, M.E. – Millar, V. E., 1985). 

 
A klasszikusnak számító SWOT analízis már a vállalatra helyezi a fókuszt és 

nem a környezetre. Az erősség, gyengeség, lehetőségek és veszélyek dimenziójában 
operál (Kaplan, R. – Norton, C., 2002). 

 
PEST analízis, a környezeti változásokat és korlátokat vizsgálja, olyanokat, 

melyek hatással vannak a szervezeti folyamatokra. Környezeti stratégiai elemzési 
módszer (Marosán, 2001). 
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McKinsy-GE-matrix modellje részletesebb környezetelemzést ad a 

vállalkozásról. A környezeti lehetőségeket és a versenyhelyzet milyenségét állítja 
mátrixba (vagyis a piac nagyságát a piaci részesedés arányával, a nyereségszint 
nagyságát a szervezeti rugalmassággal hasonlítja össze) így az elemzés sokkal 
inkább konceptualizált lesz (Csath, 2004). 

 
Az Értéklánc modell alapú elemzés a folyamatelemzés és a stratégia között 

teremt kapcsolatot. Adott szervezet értékteremtési folyamata tárható fel a 
segítségével. Jól elkülöníthetőek a folyamatok, tanulmányozza a főbb 
tevékenységeket. Így kiemelhetőek azok, amelyeket támogatni érdemes, vagy 
szükséges. 

 
Részletesen vizsgálja a vállalat saját belső lehetőségeit, kompetenciáit és 

tudását. Ez segít feltérképezni a szükséges feltételek hiányait. Az elemzés 
előrevetíti a tudásmenedzsment alapú stratégiai elemzések meglétét. Egy stratégia 
megvalósításához szükségesek az elemzések, hiszen ezek segítségével lehet feltárni 
az adott vállalkozás kompetenciáit, és az esetleges hiányosságokat is (Komáromi, 
2011) (Csath, 2004). 

 
A trendelemzés már nem csak a stratégia, hanem a folyamatok 

megtervezésében is segít, hiszen nem csak a jelen állapotot jelzi vissza, hanem 
prediagnosztizál. A vevői szokások, attitűdök, befolyásoló tényezők változásait 
mutatja (Buckwalter, 2005). 

 

1.2. Projektmenedzsment megközelítés  
 
A menedzsmenttudomány fiatal ága a projektmenedzsment, a XX. század 

elején az atombomba hadászati kutatási programja volt az első, amit úgy neveztek, 
hogy Manhattan projekt. A magyar gazdaság a tervgazdálkodás időszakában nem 
rendelkezett részletekbe menő szisztematikus projektszemlélet, így a rendszerváltás 
után kezdtek csak a hazai gazdasági szakemberek megismerkedni a fogalom 
gyakorlati aspektusaival. A projekt kifejezés a proiecum (előre helyezett dolog) 
latin szóból ered, a jövőbe mutató tervezést jelenti, stratégiai szemlélettel. (Jarjabka 
Á., 2007). 

 
A projektek hatása nagy az adott vállalkozásra, magát a projektet nehezen 

lehet beilleszteni a szervezetbe, ezért a projektek megvalósítására jellemzően 
projektcégek jönnek létre. A feladatok általában bonyolultak, rosszul strukturáltak, 
ezért a projekten belül is további alprojekteket, résztevékenységeket hoznak létre. 
Projektek esetén az újdonság a feladatban rejlik, a vállalkozásban dolgozó 
alkalmazottak nem képesek a feladatot ellátni rutinszerű operatív tevékenységeik 
mellett, ezért jellemzően új szakemberek felvételére kerül sor. A szervezet mellett 
vagy annak részekén létrejön a projektszervezet, és annak csapata a projekt team.  
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A projektet, mint definíciót már a hazai szakemberek közül is sokan 
megpróbálták megfogalmazni. Véleményem szerint az egyik legjobb meghatározás 
a következő: 

 
„A projektek időben behatárolt, gyakorlati vonatkozású, vagy absztrakt 

tervek, melyek méretük, bonyolultságuk, újdonságtartalmuk és jelentőségük 
következtében a menedzsment rutinszerű megoldási metódusaival nem oldhatóak 
meg kielégítően.” (Aggteleky B. – Bajna M., 1994).  

Mások az ISO minőségbiztosítási rendszert alapul véve olyan 
folyamatrendszernek tekintették a projektet, ahol az idő-, költség-, és erőforrás-
intervallum kontroláltan előre definiált, meghatározott célok elérésére (Locker, K. – 
Gordon, J. 2000). 

 
Görög Mihály a projektet egyszeri, komplex tevékenységnek definiálta, előre 

meghatározható, önmagában működőképes létesítménynek, aminek keretit időben 
és pénzben rögzítik (Görög, M. 1993). Tehát a projektek jól körülhatároltak, 
erőforrás, idő, nagyság, egyediség szempontjából. Jellemzően ideiglenes szervezeti 
formának tekinthetjük ezeket, amelyek valamilyen meghatározott céllal jönnek 
létre, és a megvalósítást követően megszűnnek, vagy átalakulnak. 

 
A projekttervezés során a szervezet felméri a szükséges akciókat és 

feladatokat, költségeket, erőforrás-kapacitásokat, szakemberigényt és az elérendő 
feladat célját, idejét. Cleland szerint már maga a projekt megjelenése, létezése egy 
vállalton belül annak jele, hogy a vállalat változást él át, és meg akar felelni a 
környezeti változások kihívásainak. Azt állítja, hogy a projektmenedzsmentet akár 
változásmenedzsmentnek is nevezhetjük, mivel a projekt a vállalat leghatékonyabb 
változásmenedzsment eszköze [Cleland, 1994.] (Jarjabka Á., 2007). 

 
A projekttervezési feladatok csoportosítása a szokásos (rutinszerű operatív) 

illetve különleges (eseti komplex problémás) feladatok mentén történik. A 
döntéshozók feladata a mit, hogyan, és ki, problémák feloldása köré 
csoportosítható. Ez a kontrolált szabályozási folyamat, ami során a vezető eléri a 
kitűzött célt, maga a projektirányítási, projektmenedzselési feladat. A 
menedzsmentnek a projekt feladatain kívül a vállalkozás és a projekt egymásra 
hatását is szem előtt kell tartania, következményeit fel kell tárnia. 

 
Véleményem szerint a projekttevékenységek és a rendszerelmélet közös 

vonása az átfogó stratégiai szemlélet, mely megkönnyíti a koordináció lehetőségét 
az erőforrások felhasználása során. A projektmenedzsment és a 
folyamatmenedzsment rendszerszemlélete hasonló megközelítéssel elemzi a 
feladatokat, lehetőségeket és azok kimeneti esélyeit a megvalósulás érdekében. 

 
Aggteleky B. – Bajna M. szerint a projekt kiindulópontja egy tényállapot. A 

projektmegvalósulása végállapot vagy zárópozíció. Az egyik állapotból a másik 
állapotba transzformációval lehet eljutni, mely során az inputok outputtá alakulnak. 
Osztom azt a véleményüket, miszerint fontos a folyamatelemek logikai elvégzési 
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sorrendisége, és ez a sorrendiség alapvetően befolyásolja a zárópozíció kimenetét. 
(Aggteleky B. – Bajna M., 1994) 

 
Jarjabka Ákos szerint a projekttervezés során a rendszereket 

viselkedésmódjuk hatása alapján is csoportosíthatjuk: algoritmizálható- (a 
transzformáció folyamatai leírhatóak), szürkedobozos- (heurisztikusan 
programozhatóak csak, és sztochasztikus eljárások befolyásolják), és fekete 
dobozos (részben mérhető eredmények, bizonytalanul prognózisu) projekt 
rendszerekké. (Jarjabka Á., 2007) 

 
Görög részletesen vizsgálta a projektmenedzsmentet a tervezési technikák 

között a következő szempontok alapján: a döntések időtartama, a szervezetre 
történő hatása, a működést meghatározó tényezők hatásai, a tevékenység jellege és 
annak gyakorisága valamint a működés mozgásterét illetően. Az összehasonlítás 
eredményét az 1. számú táblázat tartalmazza. 

 
A szerző arra a megállapításra jutott, hogy a projektmenedzsment a stratégiai 

és az operatív menedzsment között helyezkedik el. Bár a stratégiai és az operatív 
menedzsment időben folyamatos és ismétlődő tevékenység, a projektmenedzsment 
egyedi cél elérését szolgálja. A projektek középtávon hatnak a szervezet 
működésére, de a megaprojektek a stratégiai menedzsment irányába tolódnak el, 
ennek okai az időtávban keresendőek. A projekt sikere a definiált eredmények és a 
meghatározó keretek függvénye. A stratégiai menedzsmentet a jövőbeni környezet, 
míg az operatív menedzsmentet a jelenlegi helyzet és a jövőbeni lehetőségek is 
befolyásolják. A projektmenedzsment a működés területét tekintve hol a célok 
eléréséhez szükséges csoportokkal dolgozik együtt, hol egyes vállalati 
részterületekkel. (Görög, M. 1999) 

 

1. táblázat: A projektmenedzsment helyzete a szervezeti formák között 
 

Összehasonlítás 
szempontjai 

Stratégiai menedzsment Projektmenedzsment Operatív menedzsment 

A döntések időhorizontja Hosszú távú középtávú Rövid távú 

Hatása a szervezetre Hosszú távon jelentős Közép távon jelentős Rövid távon jelentős 

A működés meghatározó 
tényezője 

A várható jövőbeni 
környezet 

A deffiniált eredmény, illetve 
költség- és időkorlátok 

A rendelkezésre álló 
erőforrások és/vagy 
aktuális piaci helyzet 

A tevékenység jellege Komplex, innovatív Komplex, innovatív Rutinszerű, szabályozott 

A tevékenység 
gyakoriságának jellege 

folyamatos Egyszeri, visszatérő Folyamatos 

A működés mozgástere A szervezet egésze A szervezet egésze, vagy 
több funkcionális egység 

Egy-egy funkcionális 
egység 

Forrás: Saját szerkesztés (Görög M., 1999: Általános projektmenedzsment. 
Aula Kiadó, Budapest.,26. o. alapján). 
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A projektcélok eléréséhez a határidők, a költségkeretek, az eredmény 
minőségi és mennyiségi feltételeinek és a szabályozó keretfeltételek ésszerű 
meghatározása és betartása szükséges. A szakirodalom a projektek 
megvalósításának irányítását, fázisainak koordinációját projektciklus 
menedzsmentnek nevezi. Projektek egyes esetekben új projekteket gerjesztenek, de 
ez a folyamat nem törvényszerűen következik a projekt velejáró 
hatásmechanizmusaként. Vannak olyan típusú vállalkozások, amelyek során csak a 
legritkább esetben van olyan probléma, amit kiszerveznek projektbe. Ezeknek a 
típusú vállalkozásoknak a leírására készítette el Aggteleky – Bajna [Aggteleky – 
Bajna, 1994] az úgynevezett piramis modelljüket. (1. számú melléklet 1. ábra.) A 
modell lényege: a kezdeti kiinduló fázis után, ahol a projektkiválasztása történik, 
további három fázis jelenik meg (céltervezés, koncepciótervezés, kiviteli tervezés). 
Minden szakaszt döntés zár le. Ez a következő szakasz kezdő lépése is egyben. 
(Jarjabka Á., 2007). 

 
A projektkiválasztás során a környezeti hatásokra adott válaszreakciók közül 

kiválasztja az adott szervezet döntéshozó testülete azt a megvalósításra alkalmasnak 
tűnő variánst, mellyel a későbbiekben foglalkozni kívánnak. Nyilván a stratégiai 
céloknak, és a prioritásoknak döntő szerepe van a döntési folyamat ezen 
szakaszában is. 

 
A céltervezés a megvalósítandó és elérendő cél elemzését jelenti. Ebben a 

szakaszban a szervezet vezetése a vállalati belső tényezőkhöz, és a külső 
tényezőkhöz való illeszkedést veszi górcső alá. A projektkiválasztás során tehát 
arról születik döntés, hogy melyik projekt megvalósítása történjen meg, a 
céltervezés szakaszában a projektmegvalósításának a módja kerül kidolgozásra. 

 
A koncepciótervezés a kiválasztott, de még teljes részleteiben kidolgozatlan 

projekt megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítését és összehasonlíthatóságát 
jelenti. Elkészülnek a koncepciók, amelyek már összehasonlíthatóak. A szakasz 
végére a megvalósítható elméleti terv is kiválasztásra kerül, dokumentálva. 

 
A kiviteli tervezés szakaszában érkezünk el a szakirodalmi (Point of no 

Return) visszafordíthatatlansági ponthoz, ahonnan már jobban megéri befejezni a 
projektet, mint feladni. Ez a szakasz a részletes operatív és ütemezett feladatok 
szakasza. A kivitelezés összes fázisát és várható eredményét valamint előre látható 
felmerülő problémáit, az erőforrásokat, és azok felhasználását egyszóval a 
keretfeltételeket számba veszik és koordinálják. Minden esetben dokumentált átadás 
– átvétellel zárul a projektfázis. 

 
Burton és Michael a projektmenedzsment lényegét egy szervezet céljait 

megvalósító folyamatban látják. Ezt a folyamatot a projektmenedzser irányítja, és 
gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal, a célok elérése érdekében. [Burton 
– Michael, 1992.] (Lockyer, K. – Gordon, J., 2000.)  
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A fenti szerzők a projektmenedzsment fázisait négy részre osztották fel: 
1.  tervezés 
2.  menedzselés 
3.  koordinálás 
4. ellenőrzés. 

 
Lockey K. – Gordon J. is négy fázist különítettek el, de ezek a fázisok, 

projektciklusok részben átfedik egymást (1. ábra). 
 

 

 
1. ábra: A projektmenedzsment négy fázisa 

 
Forrás: Saját szerkesztés (Lockye, K. – Gordon, J. 2000: Projektmenedzsment 

 és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Budapest. 18. o alapján.) 

 
Az ábra saját szerkesztés, az alapszín, ami körbeveszi a projektfázisokat 

maga a projektkörnyezet. A Projektmenedzsment pedig szimbolizálja mind az idő, 
mind a projekt előrehaladtát a projektcélok elérése érdekében. 

 
Jól látható, hogy ez egy lineáris modell, az egyes projektfázisok átjárhatóak, 

annak érdekében, hogy a megadott fázis megvalósításához a legtöbb és 
leghasznosabb információra tegyünk szert. Magukat az egyes fázisokat különálló 
projekteknek is tekinthetjük annak méretétől, és annak működési mozgásterétől, 
keretfeltételeitől függően. Az átjárhatóság, még ha különálló projektekről is 
beszélünk, akkor a leghatékonyabb, ha a koordinációt – a projektciklus 
menedzsmentet – ugyanaz a team, vagy döntéshozó látja el, hiszen ebben az esetben 
biztosított csak a szükséges folyamatban történő gondolkodás megvalósulása. 

 
Tapasztalataim alapján egy projektfolyamat konceptualizálási szakaszának 

döntő jelentősége van a projekt végső fázisának eredményessége szempontjából. 
Ennek oka – az, hogy a konceptualizálás fázisában bekövetkezett hibák végigkísérik 
a projektfolyamatot, azaz az itt meghozott döntések egyértelműen determinálják a 
projekt végkimenetelének sikerét. A beruházási projektmenedzsment team a 
koncepciók elfogadása és kiválasztása során egy úgynevezett megvalósíthatósági 
tanulmányt, illetve egy környezettanulmányt készíttetnek, hogy az esetleges 
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következményekkel, pozitív – negatív extern hatásokkal tisztában legyenek, és ezek 
várható financiális hatásait is internalizálják, vagyis számolhatóvá tegyék. 

 
A környezettanulmány és a beruházási projektfolyamat egyes etapjainak 

feltárására már korábban lefolytattam egy primer kutatást (lásd TDK dolgozat 4.1 
fejezet), ennek eredményeit a diplomadolgozatomban részletesen bemutatom, 
hiszen a következtetéseknél ezeket az információkat is felhasználom. 

 
Tehát a koncepciók fázisában megszülető tervdokumentációk azok, amelyek 

segítségével a döntéshozók kiválasztják saját szempontjaik szerint a megvalósításra 
számukra legalkalmasabbat (megjelenhet a korrupció). 

 
A gyakorlat is alátámasztotta számomra, hogy a tervezés és szervezés 

projektciklusában kijelölésre kerülnek a tényleges feladatok, és annak felelősei, 
(építész, belsőépítész, kivitelező, földmérő, kommunikációs szakember stb.) és 
elkészül a beruházó által készített ütemezett „kotta” a beruházási terv. Ez a terv 
már nem csak az egyes feladatok felelőseit, alvállalkozóit, hanem a fázisok, 
feladatok időtartamát, a technológiai szüneteket és a költségvonzatokat is 
tartalmazza. 

 
A második szakaszban kiderülnek a problémák, a megvalósíthatóságát 

tekintve irreleváns gondolatok, így ha szükséges, akkor a tervezők módosítanak az 
építészeti terveken, vagy más területeken annak gazdái. Így látható, hogy ez is jó 
példa az egyes fázisok átjárhatóságára, súlyosabb problémák esetén akár ez a 
projekt befejeztét is jelentheti. 

 
A harmadik projektciklus a végrehajtás. Szerintem a megfelelően előkészített 

projekt megvalósítása lényegesen kevesebb költséggel és idővel jár, mint az „ad 
hoc” megvalósítás. A tapasztalataim arra engednek következtetni, hogy a projekt 
sikeres kimenete nagymértékben az előkészítés függvénye. Ebben a szakaszban 
folyamatos kontroll alatt történik a beruházás megvalósítása (tervezői, műszaki 
ellenőri, pénzügyi stb. kontrol). A kontroll jellemzően előre meghatározott 
folyamatfázisoknál, vagy terminusoknál történik. Például: acélhajas vasbeton 
száradását követően mintavétel, és annak laboratóriumi bevizsgálása, a technológiai 
száradás után (16. nap). Például minden hét keddjén szakipari kooperáció, és 
bejárás az épületen. A megvalósult projektfeladatok lezárása folyamatosan 
dokumentálva történik a visszakereshetőség, számon kérhetőség céljából. A 
beruházások során az építészi napló a kivitelezők és a tervezők kapcsolattartásának 
bizonyítéka, az egyes későbbi problémák felelőségi kérdéseinek tisztázására is 
szolgál. 

 
A projekt befejezése összetett rész, hiszen itt az újrakontroll szerepe nagy. A 

dokumentációk végleges lezárása történik, az utolsó rész-számlák kifizetései 
zajlanak. Gyakran ebben a fázisban történik a megvalósult létesítmény várható 
problémáinak felvetése is, például bizonyos üzemeltetési feladatok ellátásának 
tisztázása, a garanciális kérdések eldöntése. 
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Lockey K. – Gordon J. modellje jobban tükrözné a valóságos projektciklus-

mechanizmust, ha a végső befejező fázis a koncepció fázishoz kapcsolódna, (hiszen 
egy megvalósult befejezett projekt gyakran egy új projekt kezdetét is jelent. Például 
a fent említett kész épületet, ki fogja, és hogyan üzemeltetni, vagy egy új ötödik 
fázishoz, az új koncepció fázisához csatlakozhatna, ami egy másik projekt kezdetét 
jelentené. 

 
Az úgynevezett Görög féle hierarchikus ábrázolási megközelítést a 

Beruházási– és általános projektciklus modell jól szemlélteti, amikor a projekt már 
futása végén egy újat generál. (Görög M., 1999.) (1. számú melléklet 2. ábra). 

 
„A beruházási projektciklust Görög olyan körfolyamatként definiálja, mely a 

beruházási folyamat stratégiaorientált szemléletének koncepcionális keretét alkotja, 
s amely a beruházási projektek megvalósulási folyamatát olyan megközelítésben 
ábrázolja, ahol a tevékenységi fázisokat (előkészítés, odaítélés, fizikai megvalósítás, 
utóelemzés) alapvető kritikus döntési pontok határolják el egymástól.” (Jarjabka Á., 
2007.) 

 
Tehát a projektciklus egyes etapjait a döntési pontok jól elkülönítik 

egymástól. Ezek a döntési szituációk kritikusak, hiszen ezek a döntések 
befolyásolják a projekt kimenetét. A modell a szervezeti stratégiára épül, a 
környezeti keretrendszer szabályainak betartásával. Az előkészítés szakaszában az 
ötletek és a javaslatok megismerése, elemzése, kiválasztása történik. Az odaítélés 
szakaszában az alvállalkozók bevonása és azokkal történő szerződések készítése, 
illetve a vállalati stratégiai célok betartásának rögzítése zajlik. A fizikai 
megvalósítás szakasza a tényleges beruházói projektterv kidolgozásának szakasza. 
A megvalósítási problémák és a kidolgozatlan részletek orvosolása is megtörténik. 
Jellemzően azokat a résztevékenységeket illetve elkészült munkarészeket, amiket 
már lezárnak átadják – átveszik, ezeket dokumentálják. Az utóelemzés szakasza a 
feladatok megvalósulásának ellenőrzésével foglalkozik, elemzi, hogyan sikerült a 
stratégiai célokat megvalósítani, és milyen hibákat követtek el a fizikai 
megvalósítás szakaszában. Ez egy önkontrol.  

 
Görög modellje egy Operatív működés szakasszal is rendelkezik, ami 

véleményem szerint pont azt a pluszt teszi hozzá a modellhez, ami miatt Lockey K. – 
Gordon J. modellje számomra nem tükrözte a valóságos projektfolyamat tényleges 
lefutását. Az operatív szakaszban a szervezet elkezdi üzemszerű működést, az 
ellenőrző szakasz hibáit már feltárták, és azok kijavítását amennyiben lehetséges 
megkezdik. Ez gyakran új projektekben ölt formát. 

 
A projektek szervezetek szervezeti elemzése diplomadolgozatomnak nem 

témája, mint ahogyan azt már a szekunderkutatásom elején jeleztem. Mindazonáltal 
fontosnak tartom, hogy a projektszervezet előnyeit és hátrányait felsorolásszerűen 
megemlítsem, hiszen véleményem szerint ezek a szempontok maximálisan 
befolyásolják egy szekvenciális lefutású folyamat eredményességét. 
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A projektszervezetek mindegyikére jellemző, hogy a szervezeti stratégia 

alapvetően befolyásolja a projekteket. Az előnyei között meg kell említeni a több 
nézőpont alapján történő problémamegoldást, a többirányú kommunikációt a 
szervezeten belül, a bürokráciára épülő formalizáltság alacsony szintjét, az ennek 
köszönhető gyors alkalmazkodását a problémamegoldások terén, valamint a 
szakmai kompetenciák részvételét az operatív tevékenységekben. A hátrányok 
melyek megjelennek egy ilyen szervezetben a következők: mivel a feladatok csak 
részben delegáltak, és a problémamegoldás az elsődleges feladat, valamint a 
formalizáltság alacsony mivolta előreveti a felelősök hiányát. Ez részben megosztja 
a szervezetet, részben konfliktushelyzeteket generál. Ennek következménye a 
hatékonyság és az eredményesség csökkenése, valamint a belső szervezeti hatalmi 
harcok kialakulása. 
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2. A LEED Litkey Építész És Design Stúdió bemutatása 
 
Azért tartom fontosnak a szervezeti piac egy képviselőjének részletező 

elemzését, mert meglátásom szerint csak akkor tudom levonni a megfelelő 
következtetéseket a kvalitatív primer kutatásnál, ha tisztán látom, melyek azok a 
tényezők, amelyek hatnak a vállalkozásokra és azok szolgáltatásaira. 

 
A szektorban nem vizsgálhattam meg minden vállalkozást, ezért egy, a 

szolgáltatásmarketing szempontjából jól elemezhetőt választottam ki. 
 
A társaság 2002 második felében jött létre, az alapítás oka a „piaci rés” 

kitöltése volt. Olyan fiatal tervezők és kreatívok dolgoznak együtt, akiknek 
szemlélete, életfelfogása és munkamorálja közel azonos. 

 
Sikeresen léptek be a piacra: olyan terméket és szolgáltatásokat kínáltak a 

többi piaci szereplő mellett, amikre tényleges igény volt. A célcsoport választás is 
sikeresnek mondható, a cég ügyfelei az a közönség, akik a válság ellenére 
luxusjószágokra jelentős kiadásokat tudnak fordítani. Mivel a beruházási 
hajlandóság az alapvető gazdasági körülmények megváltozása miatt igen jelentős 
mértékben lecsökkent, ezért az építésziroda nem csak engedélyezési és kiviteli 
terveket készít új beruházásokra (zöldmezős iparipark, családiház, irodaépület, 
üzemcsarnok), hanem belsőépítészeti projektek felé is fordult.  

 
A design a formavilág, és az arculatteremtés eszközeivel hódítja meg 

ügyfeleit. Ennek nélkülözhetetlen részét képezik mind a kommunikációs, mind a 
marketing és Public Relations (PR) elemek. A másik igen jelentős és vonzó 
szempont az ügyfelek szemszögéből, hogy nem csak terveket, hanem tervezői 
költségbecslést valamint beszerzési és döntéshozatali támogatást is nyújt az iroda. 
Mindezeket jól és hatékonyan, gyorsan, teszi. 

 
A cég tulajdonosi szerkezete átlátható: 2 alapító tagja van 50-50%-os 

arányban. Azok a társtervezők, akik a különböző szakipari rész- és kiegészítő 
terveket készítik, alvállalkozóként jelennek meg, de ténylegesen nem találkoznak az 
ügyfelekkel, csak ha külön egyedi konzultáció illetve tanácsadás szükséges. 

 
A ráfordításokat minimalizálják, és az egyéb járulékos költségeket is sikerül 

kordában tartani. Sikeresen bevezetésre került a cég arculati elemeként a Lógó, és 
egységes megjelenést kaptak a külső kommunikációs elemek is (mint például az 
emailek, névjegy, tervrajzok szövegdobozai, látványtervek prezentálása). Sok olyan 
önálló ügyfél van, akik egymás között továbbajánlva a szolgáltatásokat, újabb 
megbízásokat hoznak. Sikeresen kötöttek együttműködési megállapodásokat nagy 
multinacionális, részben kivitelező, részben tervező cégekkel.  

 
A cég rugalmasságát és sokoldalúságát tükrözi, hogy a felsorolt 

szolgáltatásokra és termékekre egyidejűleg, és mindenre kiterjedő megállapodást 
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lehet kötni, így sem a felelősségviselést, sem a kivitelezői tendereztetést nem kell a 
beruházónak egyedül végeznie. Magasan kvalifikált, megbízható, nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakemberek segítik a megbízók munkáját. Mindezt egy 
helyen, könnyen és gyorsan igénybe vehetik a megbízók. 

 
A cég struktúráját az 2. ábra (Organogram - LEED Litkey Építész És Design 

Studió szervezeti felépítése (Boda Gy. 2009)) mutatja be, ahol jól látszik, hogy a 
tényleges döntéshozói szerep a két ügyvezetőé, az operatív feladatok megoldása a 
projektmenedzserek feladata, akik alá tartoznak a tudás munkások.  

 
Az ábrán négy projekt fut egyszerre, egy családi ház kiviteli terve, egy 

bevásárlóközpont megaberuházása, egy közbeszerzési eljárás lefolytatása és egy 
közcélú projekt- középület kivitelezése. A szakemberek, építészek, gépészek, 
statikusok stb., akiket a tudásmunkások gyűjtőszó alá sorolok, szabadon átjárhatnak 
az egyes projektek között a munkafázisok ütemezése szerint. A támogató 
munkatársak a tényleges beszerzéssel foglalkozó kollegák. 

 
A vállalati menedzsmentben megjelenő időtényező alapú verseny 

dimenziójaként ismert reakcióidő az egész vállalkozás sikerének titka. Az 
alvállalkozók száma és szerepe függ a megvalósítandó feladatok típusától és 
mennyiségétől (Komáromi, 2006). 

 

2. ábra: Organogram - LEED Litkey Építész És Design Studió szervezeti felépítése 
Forrás: (Boda Gy., 2009) 
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2.1 A projektmunkák mindegyikében előforduló folyamatfázisok  
 
1. Építészeti tervezés: építészet, tartószerkezetek, épületgépészet, 

épületvillamosság, környezetvédelmi leírás és építési hulladék lap, épületenergetika 
passzívházhoz, kéményseprő szakvélemény kéréséhez alkalmas dokumentáció, 
dokumentálás (vázlattervek, építési engedélyezési terv, kiviteli terv). Külső tér 
tervezés: talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérés, közúttervező 
(útlehajtó, forgalomtechnológiai tervezés), kertészeti terv, támfalterv, le- és 
felhajtók terve. 

2. Belsőépítészeti tervezés: helyszíni igényfelmérés, koncepcióterv, 
funkcionális vázlatterv, berendezési alaprajz, álmennyezeti terv, világítás terv, 
egyedi bútortervezés I. – konyhabútor tervei, egyedi bútortervezés II.- beépített 
bútorok tervei, burkolat-kiosztási terv, színdinamikai összhatás tervezése, 
dokumentálás (vázlattervek, kiviteli terv, látványtervek). 

3. Tervezői költségbecslések készítése: költségbecslés készítése norma 
táblázatok és egyéb programok segítségével, tételes mennyiségi és minőségi 
preferenciák szerint, listaárak feltüntetése és kalkulálása. 

4. Kivitelezők tendereztetése: tényleges árajánlat bekérés a tervek alapján, 
egyeztetés a tartalomról, ajánlatok tételes ellenőrzése, tender lefolytatása  

5. Beszerzési javaslattétel: tényleges anyagbeszerzés, kiírt anyagok 
felkutatása, beszerzők listaszerű összeírása, előzetes piackutatás. Együtt történő 
vásárlás: berendezési tárgyak kiválasztása, esetleges anyagprezentáció. 

6. Tervezői művezetés: tervezői művezetés a végigfutó kivitelezési folyamat 
során, segítségnyújtás és felügyelet a különböző szakiparok részére, helyszíni 
irányítás, a felmerülő problémák megoldása, kooperáció, állandó kapcsolattartás. 

7. Műszaki ellenőri feladatok ellátása: kivitelezői munkaellenőrzés a 
kivitelezés során, segítségnyújtás és felügyelet a különböző szakiparok részére, 
helyszíni irányítás ellenőri felügyelete. 

 

2.2 A vállalkozás környezetelemzése 

2.2.1 Makro környezet elemzése 

 
Alapvető fontosságúnak tartom a külső környezet részletező vizsgálatát, 

hiszen a változó körülmények, a versenytársak, a beszállítók, a politikai és jogi 
hatások, a gazdasági és társadalmi tényezők, a technológiai és innovatív környezeti 
hatások együttesen befolyással bírnak a döntésekre, azokra, amelyeket éppen ebben 
a változó közegben hozunk meg. Az építőipar folyamatos versenyben van, a 
fogyasztók, a megbízók egyre környezettudatosabbak, és így a beruházásokra is 
egyre igényesebbek. Aki nem követi a trendeket, és nem vesz részt a folyamatos 
innovációs lánc alkalmazásában, az lemarad. 
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Építészeti piaci kitekintés 
 

Az építészet az ipari formatervezés vagy a divat mai helyzete olyan 
bonyolult, hogy a kritikusok sem mindig képesek világosan, érthető szempontok 
alapján értékelni őket. Az építészet világa gazdag termést hozott az utóbbi 
évtizedekben. Stílusok és irányzatok óriási változatosságát mutatja. Olyan 
egyéniségek és kollektívák munkájának eredményeképpen, akik nem a korábbi 
épületekhez igazodtak, hanem a problémák funkcionális és esztétikai megoldásait 
keresték. Ennek a tervezői kutatásnak a gyümölcse az eredetiség. 

 

Az utóbbi évtizedekben született épületek bőséges válogatást nyújtanak a 
minőségi anyaghasználat és tervezés területén. De ne feledkezzünk meg arról, hogy 
az ember véleményét mindig befolyásolja a kor, amelyben él. Számos mester, 
gyakran egyénien expresszív munkáiban, a gazdag tapasztalat mellett őszinte, nyílt, 
világos építészeti párbeszédet folytat. Egyedi karakterű épületeket terveznek, 
virtuóz szerkezeteket, új technológiai vagy művészeti szempontból jelentős 
alkotásokat. Az építészeti sokféleség tény, benne a hagyományőrző 
gondolkodásmód együtt él a forradalmi felfogással. Nincsenek határozottan 
megkülönböztethető csoportok, mozgalmak, minden alkotó személyes és sajátos 
látomásából kiindulva közeledik a formai megvalósításhoz.  

 

A hagyományos építészeti stílus a funkcionális örökséget tiszteletben tartó 
stílustól egészen a XXI. századi környezettudatos fogyasztóknak tervezett 
otthonokig tart. Természetesen mindez függ a tervezők szakmai és intellektuális 
tapasztalatától. Az építész hozzájárulása abban áll, hogy az említett külső és belső 
körülmények között miként találja meg az egyensúlyt, valamint értékkel és 
egyéniséggel ruházza fel alkotásait. 

 

Véleményem szerint ezek a faktorok összefogó keretet adnak a tervezési és 
kivitelezési folyamatnak, valamint az alkotás látványát is fémjelzik. Az épületeknek 
pontos, meghatározott funkcionális követelményeknek kell eleget tenniük, meg kell 
felelniük a szabályozási kritériumoknak és a megrendelői igényeknek. Úgy látom, a 
tervező, mint szolgáltató, az építésziroda pedig, mint a szolgáltatás környezete, a 
szolgáltatás márkája jelenik meg a megrendelő, mint fogyasztó, szolgáltatást 
igénybevevő számára. A kettőjük együttműködését és lehetőségeiket a kockázati 
tényezők felismerése esetén sok tényező befolyásolja. 

 

Az építészet, és az építész feladata nem csak a folyamatban való részvétel, 
hanem annak szervezése és irányítása is, mindezt a fogyasztói, megrendelői 
elvárások tükrében. Az idő múlásával a stílusok, irányok kisebb nagyobb mértékben 
eltértek egymástól, egyesek újra előkerültek és átformálódtak, mások a feledés 
homályába vesztek.  

 

Az 1930-40-es években úgy gondolták egyes építészek, hogy az épületeknek 
funkcionálisnak kell lenniük, így az új formavilág sokféleségével megszületett a 
posztmodern. A High-tech, az organikus építészet, a klasszicista újjáéledés és a 
dekonstruktivizmus. Ez a technológiák fejlődésével részleteiben változott (Glancey 
J. 2002). 
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A megvalósult műalkotások azok, amik tanúbizonyságul szolgálnak a 
megbízói elképzelésekről, a tervező és kivitelező szakértelméről. A folyamat, ami 
az ötlettől és a piaci igénytől a megvalósulásig vezetett alapvetően nem változott. A 
törvényi szabályozás, az empíria és a racionalizmus formálta jószerével ezeket. 

 
Meglátásom szerint, a régi építészirodák és a mai tervezőműhelyek között a 

hasonlóság az, hogy az alapvető folyamatok megmaradtak, bizonyos részfeladatok 
kiszervezésre kerültek, és az információs technológiai forradalomnak köszönhetően 
ezek felgyorsultak. Az új anyagok megismerése, a tervezési fázisok és eszközök 
innovációja együtt tette lehetővé, hogy a tervezői létszámok lecsökkenésével is 
hatékony munkavégzés valósulhat meg. A megbízó és tervezője kapcsolata sem 
változott sokat, de a folyamatosan fejlődő interdiszciplináris módszereknek 
köszönhetően ezek a viszonyok, viszonyrendszerek egyre megismerhetőbbé váltak. 

 
Egyik fő oka ennek a fajta módszertani, kutatási, feltárási vágynak – ami arra 

ösztönzött, hogy a témával behatóbban foglalkozzak – hogy a gazdasági értelembe 
vett „életben maradás” már nem csak az ügyfélmegszerzésre, hanem az 
ügyfélmegtartásra irányul. Ezt a kapcsolatrendszert és a mögötte meghúzódó 
folyamatot a szakirodalmi áttekintéssel kezdtem el vizsgálni, majd az építésziroda 
elemzésével folytattam. A folyamatosan megújuló anyagok, a tudományos 
kísérletek, és a kivitelezési tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak a cég 
sikeréhez. 

 
Stratégiai elemzésnél elsőként azt veszem figyelembe, hogy melyek azok a 

környezeti tényezők, amelyek lehetővé tesznek jelentős, alapvető változásokat. A 
korlátok hatását vizsgálom a vállalkozásra nézve. A tényezők egymásra hatása és 
állandó változása befolyásolja a vállalkozások környezetét. A makrokörnyezet a 
vállalatot körülvevő széles spektrumon mozgó hatások együttesét alkotó tényezők 
összessége. 

 
 

Néhány példa a tényezők egymásra hatására 
 
1. Gazdasági tényezők hatásmechanizmusa (a bruttó hazai össztermék 

alakulása, az infláció és az export hatásváltozásai). Gazdasági téren, a 
kiegyensúlyozatlan tőkepiac akadályozza a gazdasági stabilitás meglétét és a 
beruházási hajlandóságot korlátozza. Ezek hatására a tőke kivonul a piacról, majd 
követi egy migráció is, amely szellemi kivándorlást okozhat. A pénzügyi kultúra a 
vállalkozások kinnlevőség-állományára és a fizetési hajlandóságra hat jellemzően, a 
körbetartozások magas kockázati faktort jelentenek. 

 
2. Társadalmi tényezők hatásai (kulturális, politikai, jogi összetevők) a 

társadalmi tényezők igen sokrétűek, mert nem csak az adott projekt jelenlegi 
költségeit és hasznát kell vizsgálnunk, hanem a beruházás teljes hatásával 
(hasznosságával is) tisztában kell lennünk.  
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A Corporate Social Responsibility – Cégek Társadalmi Felelősségvállalása 
jól tükrözi a társadalmi és kulturális sajátosságokat. A fogyasztói igények, az 
értékrend változás és a kulturális hatások egymásra kölcsönösen hatnak és 
befolyásolják a vállalat és környezete kapcsolatát. A kulturális tényezők is összetett 
alrendszerként hatnak az adott projektre, a pénzügyi, befektetési és lakáskultúra 
szokások mindegyike megjelenik. Fogyasztói oldalról vizsgálva fontos szempont a 
pszichológiai kockázati tényezők jelenléte.  

 
A demográfiai adatok kevésbé, de ugyanúgy hatással vannak a 

projektkörnyezetre. A változó kulturális trendek, szokások megjelenésével változnak 
az igények (a több generációk együttélése más igényeket vet fel, mint a különélőké). 

 
A politikai tényezők alakulása esetén, ha a cég kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik, hatékonyabban tudja érvényesíteni érdekeit. A kiszámíthatatlan 
belpolitika nem kedvez a gazdasági és versenykörnyezetnek, jogi tényezők esetén a 
versenytörvények, kartelek tilalma, lobbytevékenységek megléte, adókerülési 
hajlandóság esik szóba. 

 
A regionális szabályozás hatásai minden olyan egyéb szabályozás, ami hat az 

építészek jogosultsági és egyéb alkalmazhatósági területére, vagy hat az iroda 
működésére. Tehát fontos vizsgálnunk a társadalmi tényezők szerepét és hatásaikat, 
hiszen ez az egyik legösszetettebb hatásmechanizmus. 

 
3. Természeti, környezeti tényezők (környezettudatos fogyasztók 

megatrendjének megjelenése sajátos értékrend és gondolkodásmód megjelenése). 
Az építészet és a fosszilis energiahordozók szerepe és kapcsolata átrendeződött, 
jelenleg is folyamatosan változik, az alternatív energiahordozók szerepének 
felértékelődésével párhuzamosan. A környezetszennyezés és annak prevenciója 
megnőtt, a környezeti terhelés (öko-lábnyom) nagy figyelmet kap. A 
környezettudatosság, mint tényező kulturális, politikai, fogyasztói hatások együttese.  

 
A közgazdaságtan az externáliák fogalmát vezeti be. „Az extern hatások 

nem kompenzált jóléti változások.” (Mozsár, 2000). Általában az extern hatás nem 
szándékos, jellemzően a kiváltó fél nem is tud róla. „… az externáliák a társadalmi 
hatékonyságot rontják, jóléti veszélyeket okoznak: hiszen létükből adódóan az 
egyéni társadalmi hasznok és költségek között különbség keletkezik.” (Farkasné 
Fekete – Molnár, 2006). A közgazdaságtan a jóléti veszteségeket az externáliák 
internalizációjával, vagyis a külső tényezők belsővé tételével kívánja rendezni. A 
Pareto-Optimum meghatározásakor a gazdaságon kívüli társadalmi és környezeti 
költségeket is a piaci egyensúly részévé kell tennünk. Ha ez sikeresen végbemegy, 
akkor a piac a gazdaság optimális szintjére áll be. 

 
4. Technológiai és innovatív tényezők (a Kutatás – Fejlesztésre szerezhető 

támogatások mértékét, a szakemberek „elérhetőségének létét”, azok képzési morálja 
befolyásolja). Az építőipar gyors technológiai újításai magas és hatékony 
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költségcsökkentést eredményezhetnek. Ahogyan megváltoznak a fogyasztói 
igények, ugyanúgy változnak meg az új alternatív megoldások iránti igények. 

 
Az építőipar folyamatos versenyben van, a fogyasztók, a megbízók egyre 

környezettudatosabbak, és így a beruházásokra is egyre igényesebbek. Aki nem 
követi a trendeket, és nem vesz részt a folyamatos innovációs lánc alkalmazásában, 
az lemarad. A folyamatosan megújuló anyagok, a tudományos kísérletek, és a 
kivitelezési tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak egy cég sikereihez, ezért is 
fontosak a Kutatás Fejlesztésre fordított források. 

 
Tapasztalataim alapján a piacra jellemzőek a szezonális csúcsok, az ehhez 

való alkalmazkodás szükségessé teszi erőforrás-tartalékok képzését, és 
alvállalkozók bevonását. Egy tényleges megrendelési dömping esetén, mikor az 
átlagos termelési kapacitások lekötése már megtörtént, nem szabad a potenciális 
megrendelőket elveszteni. 

 
A makro környezeti tényezők segítettek feltárni az általánosan ható 

gazdasági szempontokat, az építészirodát és a beruházási szempontokat illetően. 
Most, hogy ezeket a szempontokat ismertettem, egy aktuális ingatlanpiaci 
keresztmetszetet mutatok be a hazai lakáspiac helyzetéről. 

 
A magyarországi lakáspiaci körkép a következő sajátosságokat mutatja 

 
Hosszú várakozás után javulás jelei látszanak a hazai lakáspiacon. A 2011 év 

végi és 2012-es tavaszi időszakában, mintegy 13 ezer ingatlan cserélt gazdát, a 
Duna House becslései szerint. – Írja a Figyelő márciusi számában (Brückner – 
Halaska – Richter, 2012). 

A kiváltó okok között szerepel a végtörlesztés hatása, és az alacsony 
lakáspiaci ingatlanárak. Az FHB lakásindexe alapján az árak alakulása reálértéken 
(inflációt is beleszámolva) az átlagos lakásárak az elmúlt 4 év alatt 30%-ot 
csökkentek, ez nominálisan 12%csökkenést jelent. Persze ez nem minden lakásra 
igaz, a szórás nagy, vannak olyan ingatlanok, amik a romló gazdasági környezetben 
is megőrizték az értéküket, de vannak olyanok, melyek csak a felét érik korábbi 
értékükhöz képest. 

 
Az új lakásépítések száma a KSH nyilvántartása szerint még a két 

világháború között sem volt ilyen alacsony (2. számú mellékelt), a visszaesés a 
lakásépítés szerkezetében is megmutatkozik, a családi házak építési aránya csak 
kevéssel esett vissza, míg az épített új lakások alapterülete megnőtt. A 
szerkezetváltozás a professzionális kivitelezők arányában is megmutatkozik, 
valamint ez a csökkenés a projekthitelek számának visszaesésével együtt jár. (FHB 
Lakásindex 2011és lakásprognózis, 2012). 

 
A használt lakások iránti kereslet növekedett, ennek okai a kedvezőtlen 

makrogazdasági adatokra vezethető vissza. Ilyen például a 300HUF/1EUR 
árfolyam, vagy a görög csődveszély, illetve Magyarország leminősítése. A piaci 
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vásárlóerőt képviselő középosztály, illetve a befektetők közel két évet vártak a 
lehetőségekre. A befektetők várakozásának okai a kilakoltatási moratórium, állami 
támogatások meghirdetése, valamint a súlyos fentebb említett gazdasági hírek. 
Mostanra azonban úgy tűnik, mindezt „beárazta már a piac” – olvashatjuk a Figyelő 
cikkében. (Brückner – Halaska – Richter, 2012). 

 
A vásárlói kedvet elősegítette a 180HUF/1 CHF végtörlesztési hatás is, ami 

persze egyszeri, de mégis csak beindította a piacot, és ez a lelkesedés még mindig 
nem hagyott alább a végtörlesztés lezárulásával sem. Érdekes lehet az az információ 
is, miszerint a kedvezményesen végtörlesztett deviza alapú kölcsönök 69,36%-a 
nem vett fel új hitelt (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) felmérése, 
3. -4. számú mellékelt), vagyis megoldotta másképpen a végtörlesztést. 

 
Ez azt jelenti, hogy a tartozások fedezésére a következő megoldások 

egyikével éltek az adósok: felhasználták vésztartalékaikat, megszüntették– 
lakástakarék szerződéseiket, életbiztosításaikat, eladták befektetési jegyeiket, 
felszámolták betéteiket, és családi kölcsönökhöz folyamodtak. Be kell látnunk, hogy 
ez a 671,473 milliárd forint a következő években igencsak hiányozni fog az 
ingatlanpiacról. 

 
A hitelpiac sem prosperál, a vevők túlnyomó többsége készpénzzel fizet, a 

bankokkal szembeni bizalomhiány és a szigorodott törvényi szabályozás, a 
forráshiány tovább nehezíti a lakáspiac helyzetét. Bár voltak állami akciók, 
kamattámogatás, árfolyamgát, szocpol, lakástakarék-pénztár, ezek között nehéz 
eligazodni. Ha valaki mégis hitelfelvételre szánja el magát, akkor nagy önerőre és 
alapos hitelminősítési eljárásra számíthat. 

„A lakossági devizahitelezés ma már a nemzeti sorstragédia szinonimája.”– 
(Brückner – Halaska – Richter, 2012). 

 
A pénzügyi szektor protokollja az utóbbi években jelentősen szigorodott, 

jellemzően forint alapú hitelezési szándékkal érkeznek a leendő ügyfelek, de ez is 
drága és majdnem ugyanolyan kockázatos, mint a devizaalapú jelzáloghitelek. A 
devizahitelek feltételei szinte alig teljesíthetőek, a minimálbér tizenötszöröse a 
szükséges jövedelemelvárás.  

 
Összességében elmondható, hogy a piac szakértőinek véleménye alapján 

hozzávetőlegesen egy, másfél év, mire javulni kezd a kereslet az ingatlanpiacon. 
 
A jelenlegi trendek alakulása a szegmensben: 
 
Azok a potenciális többnyire készpénzzel rendelkező ingatlanvásárlók, akik 

az elmúlt években kivárták a jobb lehetőségeket, és többnyire árfolyamnyereséggel 
gyarapították vagyonukat a következő szempontok alapján keresnek lakást: 
tisztában vannak a piaci alkupozíciójukkal, látják és ismerik a piac polarizálódását, 
és kerülik a kockázatot. Kiemelkedően értékálló vagy értéktartó otthonokat 
keresnek.  
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1, Új-újszerű polgári lakásokat keresnek: két-, két és fél szobás ingatlanokat, 
egész Budán, és Pest belvárosi részén. A környezet, a szomszédok a közlekedés és a 
megközelíthetőség fontos, de nyugalmas, jó elosztású lakások a kedveltek, jó 
környezetben. A korszerűtlen ingatlanokat kerülik. 

 
2, Villalakások Budán és Pest belvárosában: műemlék vagy műemléki 

jellegű ingatlanok, magas színvonalú minimum 70 négyzetméteres, panorámás, 
exkluzív környezet, felújított házban. Földszinti, udvari lakások nehezen 
eladhatóak, a rossz elrendezés is hátrány. 

 
3, Garzonlakásokat: kis másfél szobás felújított ingatlanok az örök befutók. 

Könnyen kiadható, mégis értékálló. Ugyanolyan szempontokat keresnek itt is, mint 
a polgári otthonok esetén, vagyis fontos az elrendezés, a megközelíthetőség, és az 
állapot. A lakók és a társasház állapota. Elsődleges szempont az egyedi fűtés, a 
téglából történő építetés, a külön WC és fürdőszoba, a kis méret ellenére is. 
Belvárosi preferencia.  

 
4, Családi házakat: a pest környéki agglomerációs ingatlanok nyomott árai 

közül könnyen lehet találni megfelelő ingatlant. De itt is óvatosak a fogyasztók, 
mivel ritka a jó adottságú ház, és a megfelelő kivitelezés. Fontos a kitűnő könyék, a 
1990 építésű háznál régebbieket eladni már nehezebb. Az önálló házakat keresik, 
szép parkosított kerttel. Az alku lehetősége itt a legnagyobb. A lakóparkokat, 
sorházakat sem preferálják a vásárlók.  

 
5, Befektetés típusú vásárlás: vidéki egyetemi városok egyetemek közelében 

kiadásra szánt ingatlanok olcsó rezsivel, és egyedi fűtéssel. 
 
A piaci polarizáció másik fele, vagyis az ingatlanvásárlók kerülik a 

következő ingatlanokat: 
 
1, Panellakások: az eladhatatlansági toplistát a keleti országrész paneljeiben 

lévő lakások vezetik, de a pesti panelekre sincs nagy kereslet. Kivételt csak a budai 
oldal felújított, szigetelt, egyedi mérésű fűtéssel rendelkező paneljei jelentenek, de 
itt sincs nagy tolongás a vevői oldalon.  

 
2, Korszerűtlen, nagy házak: ezeket az ingatlanokat sem keresik a vevők, 

egyrészt többségüket nagyon lelakták, és a felújítással járó küzdelmeket 
szívesebben mellőzik a készpénzes vásárlók, vagy egyénileg rosszul kivitelezettek. 
A valódi érdeklődők a sűrűn beépített, jelenleg főként panelben lakók, akik a fent 
említett okból nem tudnak továbblépni, hiszen nem tudják eladni a már meglévő 
ingatlanjukat. 

 
3, A telek méretéhez képest túlépített házak: a kis telkeken túlépített 

hatalmas, rossz elosztású ingatlanok, a rossz közlekedés, környék vagy szomszédok 
megkeserítik az eladók életét. Gyakorlatilag lehetetlen vevőt találni az ilyen 
ingatlanokra. Ezek befektetésnek sem jók, mert sokan vásároltak ilyen ingatlanokat 
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erőn felül. Ezek a hitelek lassan bedőlnek, és árleszorító hatásuk miatt a többi 
lakóingatlant is csak veszteséget realizálva lehet értékesíteni ebben a szegmensben. 
Így a befektetők kerülik ezeket. 

 
A makro környezeti hatásokat és a magyarországi piaci környezetet illetve 

annak jelenlegi állapotát megismerve, a fogyasztói– vásárlói szempontokat feltárva, 
a továbbiakban áttérek az építésziroda mikrokörnyezeti elelemzésére. 

 

2.2.2 Mikrokörnyezet elemzése 

 
A mikrokörnyezet folyamatosan változik, erre a változásra nem csak azok a 

tényezők hatnak, amelyek közvetlen mikrokörnyezetünkben hatást fejtenek ki a 
vállalkozásra, hanem a makrokörnyezet is tovább befolyásolja ezt. 

 
A közvetlen környezetünkre hatással lévő beszállítók, versenytársak, a 

helyettesítő termék megléte- megjelenése, a vevők vásárlóerő paritása (az 
árszínvonal) tovább alakítja, formálja a jövőbeli kilátásokat, esélyeket és 
veszélyeket. McKinsy-GE-matrix modellje már sokkal cizelláltabb képet segít 
alkotni a vállalkozásról (Csath, 2004).  

 
A szervezet tekintetében ez a következőt jelenti: A piac nagysága közepes, a 

relatív piaci részesedés aránya a versenytársakéhoz képest gyenge, így jelenleg ki 
kell használni a helyzetet, és nem szabad beruházni. Ha az elérhető nyereségszint 
nagyságát, ami magas, állítom szembe a szervezeti rugalmassággal, ami erős, akkor 
azonnali beruházásra van szükség. Ha a munkaerőhelyzetet vizsgálom, ami közepes 
és összehasonlítom a költségek nagyságával, ami kicsi, akkor kitartásra van 
szükség. 

 
Alapvetően a belső helyzetelemzés során a vállalati erőforrásokat és a 

képességeket vizsgálom, arra vagyok kíváncsi, milyen fajta és milyen mértékű 
versenyelőnyre tud szert tenni az építésziroda a fogyasztói magatartások és a 
szolgáltatási mechanizmusok metszetében kialakuló szükségletek tekintetében. 

 
A Litkey Építész És Design Stúdió nem rendelkezik sok megfogható, 

konkrét erőforrással, de absztrakt erőforrásokkal igen. Ilyen például a tudásbázis, a 
mentális képességek, az elkötelezettség, a rugalmasság és a reputáció, vagyis a 
hírnév. Köszönhető mindez a magas fokú szakképzettségnek, az elhivatottságnak, 
és önfeláldozásnak, a kiváló munkavégzésnek, és a cég iránti lojalitásnak egyszóval 
a kompetenciáknak. 

 
1. A vállalati kompetenciáinknak köszönhetően sikeresen pozícionálták 

magunkat a piacon. A projektmunkák során ügyfeleik a széles termék és 
szolgáltatás palettáról tetszőlegesen kiválaszthatják a számukra szükséges 
szolgáltatást. 
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2. A vállalati kultúra nehezen mérhető, absztrakt. Ennek oka, hogy 
különbözőképpen gondolkodnak a tulajdonosok és a társtervezők. A szervezeti, a 
vezetői és az interperszonális hatékonyság dimenziójában vizsgálva, csak azok az 
eszmék, célok és értékek képesek egységesen meghatározni a vállalati kultúrát, 
melyek általánosan elfogadottak. 

 
3. Az értéklánc modell alapú elemzési megközelítés szerint (Komáromi, 

2011), a szervezet értékteremtési folyamatairól elmondhatjuk, hogy az mind a 
vállalaton belüli, mind a vállalaton kívüli egymáshoz kapcsolódó tevékenységek 
eredménye, melyek értékláncot alkotnak. Így a megrendeléstől a tervezőasztalon át 
a tényleges megvalósulásig hosszú és összetett út vezet. 

 
4. Az alkotófolyamatokra ható tevékenységeket két csoportra bonthatjuk, 

elsődleges és támogató tevékenységekre. Ezek részben termelő, vagy arra ható 
folyamatok, vagy kifelé irányuló logisztikai vagy marketing, vagy értékesítési 
szolgáltatások. A támogató tevékenységek is igen sokszínűek.  

 
A Litkey építész iroda infrastruktúrája, a humánerőforrás menedzsmentje 

illetve humánstratégiái, technológiai- innovatív képességei és beszerzési 
folyamatainak összessége alkotják. Nagy hangsúlyt fektetnek a kapcsolatok 
menedzselésére, a cégen belüli társterületek kapcsolattartására, a belső 
kommunikációra mind vertikálisan, mind horizontálisan. Fontos, jövőbéli célként 
már definiált a Total Quality Management bevezetése (TQM), a folyamatos 
minőségbiztosítás és ellenőrzés. A stratégiai megállapodások kötése hosszú távú 
célként is megjelenik. 

 
5. Hiányosság: a Benchmarking meglétének minimális szintje. Maga a 

fogalom is összetett. Alapvetően nem egyszeri, hanem megismétlendő, 
folyamatosan végzendő feladat. A tanulás, megfigyelés, és összehasonlítás művészi 
szintű elemzése. Nem csak a folyamatokat kell újra és újra megvizsgálni, és 
hatékonyabbá tenni, hanem indokolni kell a kiválasztott terület fejlesztésének 
szükségét. Csath szerint: „A benchmarking egy olyan összehasonlító módszer, 
amely elég közel van a hagyományos SWOT –elemzéshez. … ugyanúgy 
viszonyítási alapot keres.” (Csath, 2004) 

 
A benchmarking folyamatorientáltsága jól szolgálja a vevők érdekeit. 

Megléte, minden vállalkozásnak, így a vizsgált szervezetnek is, szükséges feltétele a 
sikerhez vezető úton. A benchmarking módszer a belső folyamatok hatékonyabbá 
tételét célozza meg, és nem a munkahelyek számának csökkentését. Ne felejtsük el, 
hogy a Benchmarking nem feltétlenül versenyelemzés, azonban folyamatorientált, és 
jellemzően a legjobbhoz méri az adott vállalkozást, így elősegíti a hosszú távú előre 
történő gondolkodást és a tudatos stratégia építését, mindezt asszertív módon. 

 
6. Az asszertivitás kommunikációs módszer, ötvözi az önérvényesítést és a 

mások érdekeinek figyelembe vételét, ezáltal elősegíti az erőszakmentes 
kommunikációt és hosszú távon a szociális hatékonyságot. Az asszertivitás 
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tanulható, fejleszthető, s elsajátítása elősegíti és megkönnyíti a konfliktushelyzetek 
megoldását (Bishop, 2008). 

 
A Litkey építésziroda külső és belső környezetelemzését tekintve 

megvizsgáltam makro és mikro szinten, többféle tudományos kritérium 
szempontjából. A következőkben a vállalkozás SWOT analízisét az 2. táblázat 
mutatja be. 

2. táblázat: A vállalkozás SWOT analízise 
 

Erősségek: 

 gyorsaság 

 hatékonyság 

 minőségi tervezés 

 jó kommunikáció vállalaton 
kívül, és belül a stakeholderekkel 

 stabil és projekt specifikus 
pénzügyi háttér 

Gyengeségek: 

 a projektre gyakorolt hatás gyenge 

 minőségi alvállalkozók hiánya 

 minőségbiztosítás hiánya 

 nincs teljes körű brand image 

 társaság pénzügyi erőforrási – 
likviditási gondok 

 

Lehetőségek: 

 a jelenlegi munkák széles körű 
ismertsége a megbízások expanzióját 
veti előre 
 

 

Veszélyek: 

 a megrendelési csúcsok esetén a 
túlzottan gyors terjeszkedés, a minőség és 
a Human Resources pénzügy területén 
hirtelen romlást eredményezhet 

 erős piaci versenyhelyzet 

 a gyors expanzió pénzügyi alapok 
növelése nélkül, már a kintlévőségek 
kismértékű növekedése mellett hirtelen 
összeomláshoz vezethet kedvezőtlen 
gazdasági ciklus 

körbetartozások kinnlevőségek kockázata 

 
Forrás: Az adatok saját szerkesztés, elemzés eredményei, a vállalkozás adatbázisának felhasználásával. 

 
A SWOT analízis (Strengths= Erősségek, Weaknesses= Gyengeségek, 

Opportunities= Lehetőségek, Threats= Veszélyek) dimenzióiban vizsgálja a 
környezetet, az erősségek és gyengeségek tekintetében a mikro, míg a lehetőségek 
és veszélyek szempontok a külső környezet összetevőit veszik górcső alá (Kaplan, 
R. – Norton, C., 2002). 

 
Megállapítható, hogy a vállalkozás növekedő periódusban van. Sikeres 

lépések után ismertségre és reputációra tett szert. Kiállta az idő próbáját a jelenlegi 
gazdasági paradigmaváltás ellenére. Új innovatív ötletekkel új piacokat teremtettek. 
Számos elemzést és vizsgálatot végeztek a külső és belső környezetük feltárása 
érdekében, tapasztalataikat felhasználva és a tudományt segítségül híva, mintegy 
karöltve igyekeznek a tapasztalati tőkét pénzre váltani. Az ehhez vezető úton a 
stratégiai akciók és a potenciális partnerek kiválasztása nélkülözhetetlennek 
bizonyult.  
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A szövetségkötés sikerességén számos dolog múlik, melynek feltétele a 

közös értékrend, a bizalom, és a jó emberi kapcsolatok megléte. Szükséges a 
sikerhez az cégen belüli egymást kiegészítő képesség, az összhangban lévő 
célrendszer és a vállalati kultúra. 

 
Rendelkeznek belső rejtett, nem látható értékekkel, gyorsan és hatékonyan 

oldják meg a feladatokat és megragadják a kínálkozó lehetőségeket. A jövőt illetően 
vannak elképzeléseik, hogy mit és hogyan szeretnének csinálni, mi a 
megvalósításhoz vezető út, ami a leggyorsabban, leghatékonyabban a céljaink 
eléréséhez vezet. Ismerik a folyamatos ellenőrzések jelentőségét, és a változtatás 
képességének erejét. 

 
A vizsgált makrohatások és a vállalt belső adottságai mellett, úgy gondolom, 

hogy a legfőbb stratégiai cél és feladat az új piacokra történő belépés. Ennek 
elérése érdekében a következő feltételeket tartom szükségesnek a vállalkozás 
részéről megteremteni: 

 
1, nagyobb hozzáadott érték megjelenését a szolgáltatásmarketing területén,  
2, magasabb ügyfél-elégedettségi szint elérését, 
3, magasabb árbevétel realizálását,  
4, magasabb Kutatás – Fejlesztésre fordítható összeghányadot a bevételek  
  arányában 
5, forrástartalék képzést a nem várt kiadások fedezetére. 
 

A stratégia felvázolásánál a szervezet működési rendjén túlmutatóan a 
különleges körülményeket és a jellegzetességeket is figyelembe veszik. Eszközük a 
környezetelemzés, ami rámutat azokra a változtatást igénylő pontokra, melyek 
megerősítést igényelnek, a mindennapi munkavégzés során.  

 
Az építésziroda által előállított értékek és szellemi javak nagymértékben 

hozzájárulnak és járulhatnak a környezet tudatos formálásához, annak arculati 
megjelenéséhez, mind saját, mind a társadalom egészét tekintve. Munkájuk 
társadalmi felelősségvállalásának komoly jelentősége van, környezettudatos 
technológiák, módszerek alkalmazásával igyekeznek értéket teremteni. 

 
Fontos feladat a folyamatfejlesztés, a projektmenedzsment használata 

minden tevékenységi területen. Fontosnak tartják a képzések szerepét, a kutatási 
projektekben történő részvételeket, hiszen mindezek nagyban hozzájárulnak a 
kompetenciafejlesztéshez. Az alternatívákban történő gondolkodás, az 
akcióváltozók kidolgozása és a forgatókönyvírás, szcenárió is részét kell, hogy 
képezzék a stratégia megvalósításának.  

 
 

A múltbók kiindulva, a jelenen keresztül a jövőbe irányulóan a kívánt állapot 
eléréséhez vezetően egy eseményláncot kell leírnunk, ez a jövő lehetséges 
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alakulásának belsőleg konzisztens, hihető leírása kell, hogy legyen, alternatív 
jövőképekkel. 

 
A valóság gyakran két szélsőséges lehetőség között van, a gyakorlat azt 

mutatja, hogy a stratégiaalkotás egy tanulási illetve egy interakciós folyamat 
eredménye. Egy olyan kapcsolat, azaz visszacsatolás a cselekvési szféra és a 
kognitív szféra, illetve végrehajtási szint között, ahol a végcél már definiált, de a 
folyamatosan változó külső és belső körülmények újrafogalmazást igényelnek 
abban az esetben, ha új információ jelenik meg (Jelen – Mészáros, 2008). 

 

Meglátásom szerint a szolgáltatásmarketing területére is kihatnak azok a 
tényezők, melyeket a vállalkozás hiányosságai közé sorolok. Nevezetesen jelenleg 
nem rendelkeznek egy implementációs ütemtervvel, amely meghatározza az egyes 
konkrét akciókat, azok definiált céljait és hatóköreit, várható eredményeit és 
kritériumait, a szolgáltatási marketingstratégia fejlesztése érdekében akár 
Benchmarking segítségével. 

 

Sok esetben jellemző a szokásjog, mivel nem definiáltak pontosan a határok. 
Az egyes területeknél a feladatok gerillamarketing jellegű akciómegoldó 
mechanizmussal, de pontos határidőtartással készülnek el. Ennek mindenképpen 
ellenőrizhetőbbnek kell lennie. A feladatokat még hatékonyabban kell delegálni, 
majd azokat számon kérni. A folyamatok ellenőrzésén és a helyes, reális 
célválasztáson van a hangsúly. 

 

A szakirodalmi áttekintést, és az építésziroda bemutatása és elemzése során 
feltárt sajátosságokat, a lefolytatott primer kutatásomon keresztül elemzem tovább.  

A diplomadolgozatom következő részében a kvalitatív és kvantitatív 
kutatásaim eredményeit mutatom be.  
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3. Anyag és módszer 

3.1. Kvalitatív kutatás módszertani háttere 
 

Kutatási probléma, célok 
 

Kutatásom témájának a beruházási szokások, - hajlandóság és a tervezési 
folyamat illetve a beruházás-előkészítési és beruházás-menedzsment viszonya 
közötti kapcsolat vizsgálatát választottam. A kvalitatív kutatási fázis segít 
megismerni a beruházás menedzsment tényezőinek körét, a fogyasztói- megbízói 
preferencia és diszpreferencia rendszerét. 

 

A Tudományos Diákköri Dolgozatom kvalitatív kutatási eredményeit 
felhasználva egy újabb kvalitatív kutatást folytattam le. Ebben a fázisban célom – a 
szekunder kutatás során feltárt és kirajzolódott tényezők vizsgálata mellett – újabb, 
az interjú alanyok által megnevezett attribútumok feltárása, karakterizálása, 
valamint azok vizsgálati dimenziójának kijelölése. Ennek segítségével, a beruházási 
projektmenedzsmentben eddig még nem definiált faktorok is a felszínre 
kerülhetnek. 

 

A kvalitatív fázis alapvető célja a kvantitatív adatfelvételem megalapozása, a 
standardizált kérdőív kérdésköreinek kialakítása valamint a kvantitatív hipotézisek 
felállítása.  

 

A kutatás kérdéskörei, melyek a kvalitatív interjúk alapjául szolgáltak: 
 

1. K1: A vizsgált szakértők szerint mi jellemzi a Magyarországon élő 
emberek beruházási szokásait. 

2. K2: Ingatlanokba történő beruházás esetén mit preferál a lakosság új 
építés, vagy felújítás? 

3. K3: Az építészeti szolgáltatások igénybevételének elemzése, a 
szolgáltatásválasztás szempontrendszerének vizsgálata: bérlemény 
vagy tulajdon szerzés során keresik fel inkább a szolgáltatókat; az 
igénybevevők körét a szakértői tapasztalatok szerint akár korcsoport 
vagy egyéb más szociáldemográfiai ismérv szerint lehet e 
karakterizálni? 

4. K4: A szolgáltatást igénybevevők kereseti oldalának áttekintése a 
megkérdezett szakértők szempontjából: hazai vagy külföldi 
személyek, magánszemélyek, vagy vállalkozások (szervezeti piac) 
veszik igénybe a szolgáltatásokat? 

5. K5: Milyen fogyasztói karakterek határozzák meg az építészeti 
szolgáltatás igénybevételét az alanyok szerint? 

6. K6: Mik azok a kockázatok, amiket érzékel a megbízó, és mik azok, 
amelyeket tud a szakember, és segítségével ezek a kockázati 
tényezők kiküszöbölhetőek? 

7. K7: Milyen lehetőségeket és veszélyeket észlelnek külön-külön a 
folyamatban résztvevők? 

8. K8: Mi az elvárt szolgáltatás a szektorban a résztvevők szerint? 
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A beruházási projektfolyamatot, nem mint résztvevő-független folyamatot 
nézzük, hanem involváljuk annak egyes szakaszaiba a megrendelőt és a szolgáltatót, 
annak érdekében, hogy az egyes fázisokban felmerülő kockázati dimenziókat 
feltárjuk és elemezhessük.  

 
Az általam ismert szakirodalmakban nem találtam példát arra, hogy a 

beruházási projektfolyamatot ebből az aspektusból elemezték volna. Ez egy olyan 
marketing szemléletű megközelítést, melynek eredménye nagyban hozzájárul a 
beruházási projektfolyamat kockázatcsökkentő módszereinek feltárásához és 
segítséget jelent az egyes beruházóknak a megfelelő marketingeszközök 
kiválasztásához.  

 
Ezért az interjúvázlatom kialakításánál csak részben tudtam a 

folyamatmenedzsment elemzésének módszertani tematikáját adaptálni, hiszen én a 
primer vizsgálat során marketingorientáltan kívántam elemezni az egyes fázisokat.  

 
Kérdéslista 

 
A kvalitatív félig strukturált interjú szerkezeti felépítése a következő: 
 

1. Bevezető kérdés / kapcsolatfelvétel: interjúalany bemutatkozása 
 

2. Ráhangolódó szakasz / Beszélgetés az építőiparról: asszociációk 
a témával kapcsolatosan, igények, várakozások, jellemzők a 
szakterületre vonatkozóan. 

 

3. Fő kérdések / beruházás, tervezés, megvalósítás: definíciók, 
fogalmak tisztázása, kapcsolatfelvétel módja–típusai, szolgáltatás 
választhatósága, erősségek-gyengeségek, milyen szolgáltatásokra 
van igény ténylegesen– és feltételezhetően, kockázatcsökkentés 
módszerei –pénzügyi, –időtényező, –személyi, –társadalmi, –
pszichológiai szempontok szerint, viszonyok tisztázása (ügyfél–
szolgáltató között), folyamatok lépései. 

 

4. Lezáró szakasz / tapasztalatok: igények változása, ügyfél-
megtartás módszerei, tapasztalatok, javaslatok, megbízói feed-back. 

 

A féligstrukturált interjúvázlat kérdéslistáját a 5. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Szűrőfeltételként olyan szakemberekkel folytattam le a féligstrukturált 

interjút, akik a szakma elismert képviselői, és jelentős gyakorlattal rendelkeznek az 
építészeti tervezés, kivitelezés területén. A kutatás során tanulmányozott projektek 
között sem idő-, sem értékhatár, sem beruházási összegkorlát nincs. 

 
Az interjúkat a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Marketing Intézetének laboratóriumában folytattam le 2011. augusztusában. 
Az interjúkról hangfelvétel készült, az értékelés hagyományos tartalomelemző 
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módszer segítségével történik. Az interjúalanyok hozzájáruló nyilatkozatait a 8. 
számú melléklet tartalmazza.  

 
Véleményem szerint ez a fajta módszertan a projektmunka vizsgálható 

fázisainak áttekintését jelenti, egyfajta menedzserszemlélet kibontakozását keresve. 
A kutatás során igyekeztem feltárni a beruházási hajlandóság, az építészirodák és a 
beruházás-előkészítés között megmutatkozó kapcsolatrendszer struktúráját, 
sajátosságait. Részletesen kerestem a fogyasztói kockázatvállalási hajlandóság és a 
szolgáltatói kockázatcsökkentési módszerek közötti összefüggéseket. Azt vizsgáltam, 
hogy milyen módon hat egyik a másik működésére, mivel lehet motiválni a 
beruházókat, és milyen módon hat a megbízói bizonytalanság a tervezés és 
kivitelezés folyamatára, milyen financiális és emocionális okai vannak a beruházási 
megvalósulásának, vagy éppen annak meghiúsulásának. 

 

3.2. Kvantitatív kutatás módszertani háttere  
 
Kvantitatív fázis céljai: az általános beruházás-„fogyasztási” szokások és 

preferenciák megismerése; a megrendelői magatartás mögött meghúzódó kockázati 
tényezők feltárása, a szolgáltató-választást befolyásoló tényezők megismerése. 

A kvantitatív adatfelvétel céljai a következők voltak: a megkérdezettek 
beruházási szokásainak, szakember-kiválasztás szempontrendszerének és az észlelt 
kockázatok felmérésének fogyasztói – szolgáltatást igénybevevői oldalról történő 
vizsgálata. 

 
Hipotézisek  

 
H1. Az ingatlan állapota összefügg a szolgáltató választás 

szempontrendszereinek fontosságával az általam megkérdezettek 
körében, például: minél rosszabb az ingatlan állapota, annál 
fontosabb a szakember által kínált szolgáltatások komplexitása. 

 
H2. Az általam megkérdezettek szerint a megbízói, szolgáltatást 

igénybevevői oldalon fontosabb az építésszel való kapcsolat, mint 
a kivitelezővel fenntartott viszony, az elképzelések megvalósulása 
során. 

 
H3. A megkérdezettek tisztában vannak az előkészítés fontosságával, a 

részletes költségvetés és kiviteli tervek szükségességével egy 
beruházási projektfolyamat során.  

 
H4. Az általam megkérdezett fogyasztók egy építkezés, felújítás során 

a legfontosabb kockázatcsökkentő szempontnak a részletes 
költségvetés és kiviteli tervek elkészítését tartják. 
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H5. A minta alanyai szerint a legfontosabb kockázati dimenziók egy 
építkezés, felújítás során a szakember, kivitelező hibái. 

 
H6. A szakemberrel való hosszabb távú együttműködés leginkább attól 

függ, hogy a korábbi megvalósult munkát mennyire érzi sajátjának 
a megkérdezett.  

 
 
Mintavétel módja, körülményei 

 
Kvantitatív kutatásom során nem reprezentatív, önkényes mintavételt 

alkalmaztam.  
A kvantitatív kutatást előtesztelt sztenderdizált kérdőív segítségével 

folytattam le. Az adatfelvétel 2011 augusztusa és 2012 áprilisa közötti időszakban 
zajlott, önkényes, nem reprezentatív mintavétellel, személyes megkérdezés keretei 
között. A végleges sztenderdizált kérdőívem elkészítését megelőzte egy 50 fős 
próbakérdezés, melynek eredményeként néhány kérdés módosításra kerül, mert a 
visszajelzések alapján nem volt egyértelműen értelmezhető. Így a 8. kérdésnél a 
válaszok közül (a 6. számú melléklet tartalmazza a kérdőívet), ahol a kérdés így 
hangzott: 

 
 – 8. kérdés 
Mennyire befolyásolják Önt az alábbi szempontok egy szakember kiválasztása során? 
(Jelölje 1-4ig számmal, mennyire meghatározó Önnek az alábbi szempont: ahol 1- az egyáltalán nem meghatározó, és 
4- elengedhetetlenül meghatározó.)  

A 6. válaszlehetőséget a 
 

6. – a szakember kockázatvállalási hajlandósága (mennyi feladatot, milyen felelősséggel 
   vállal el, és betartja-e az ígérteket határidőre)  

 

válaszlehetőségről a 
 

6. – a szakember megbízhatósága (mennyi feladatot, milyen felelősséggel vállal el, 
   és betartja-e az ígérteket határidőre)  

 

válaszlehetőségre cseréltem. 
 
A válaszlehetőségek számát mindenhol, ahol 1-5-ig lehetett válaszolni 

lecsökkentettem 1-4-re a próbalekérdezés során, mert az adatok nagyon sok helyen 
nem mutattak tényleges véleményeket, így szerettem volna ezt a válaszadói kibúvó 
lehetőséget kizárni.  
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4. Primer kutatás eredményei 
 

A kutatási folyamatmodellem jól szemlélteti, hogy az általam lefolytatott 
vizsgálat milyen elvégezett részekre bontható a problémakör alaposabb 
megismerhetősége érdekében. A kutatási folyamatmodellemet a következő 3. ábra 
szemlélteti. 

 
3. ábra: Kutatási folyamatmodell 

Forrás: Az ábrában szereplő egyes folyamatszakaszok saját kutatás alapján 
a tanult metodikák szerint lettek összeállítva, a saját kutatásnak megfelelően. 
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Az empirikus vizsgálat várható eredményei 
 
A vizsgálat eredményei alapján körvonalazhatóak lesznek az ágazat-

specifikus projektkezelési technikák, valamint definiálhatóvá válnak az ágazat- és 
terület-független módon ható, sztenderdizálható mechanizmusok, a marketing-
stratégiákba ültethető tényezők köre, mindez a szolgáltatásokat adók és a 
szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók elvárásainak tükrében. A kutatási 
eredmények hasznos információt szolgáltathatnak, mivel segítségükkel a beruházási 
projekt-mechanizmusok területi eltérései minimalizálhatóvá válnak és feltárhatók az 
egységesíthető, általános érvényű elemek. Ezen célok eléréséhez kvalitatív és 
kvantitatív adatfelvételt egyaránt alkalmaztam. 

 
Az empirikus kutatási szakasz felépítése: a kvalitatív kutatás bemutatása, 

majd a lefolytatott interjúk kiértékelése, a kezdeti kutatási problémák pontos 
definiálásával a hipotézisek felállítása, melyek igazolása – validálása – az ezt 
követő kvantitatív kutatás feladata. 

 

4.1. A megelőző TDK kutatásom során feltárt eredmények, következtetések 
levonása 

 
A Tudományos Diákköri dolgozatom során feltárt eredményeimet 

felhasználom jelen munkám során is. Ezen megelőző vizsgálatom alkalmával a 
beruházási projektmunka vizsgálatával foglalkoztam egy építésziroda példáján 
keresztül, azzal a céllal, hogy egy menedzserszemléletű sztenderdizált 
folyamatmodellt alkossak meg. 

 
Ezen folyamatmodell jó kiinduló alapot jelentett a fogyasztói 

kockázatcsökkentés egyes etapjainak definiálása során.  
A TDK pályamunkám során lefolytatott kutatásom eredményeit a 4. ábra 

mutatja be. 
 

 
 

4. ábra: Beruházás-menedzsment elvi felépítése 
Forrás: (Rostás Z., 2009), átdolgozva saját szempontrendszer alapján. 
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A beruházás-menedzsment modell elvi felépítésénél is látszik, hogy az 
építészeti és beruházói program elválik egymástól, az építészeti oldal az 
objektumra, annak megvalósítási problémáira és a környezeti tényezőkre 
összpontosít, mindezt funkcionális megközelítés szerint, összhangban a designnal. 
A beruházási terv, a beruházás ütemezett „kottája”, a feladatokra, az időrendiségre a 
felelősökre a minőségre és a költségekre összpontosít, de az építészeti programra 
épül. 

 
Az alábbi felsorolás az építészeti folyamat fő tevékenységi területeinek 

bemutatását tűzi ki céljául egy beruházási munka elvállalása esetén. Ebből a 
felsorolásból láthatóvá vállnak azok a szolgáltatások, amikre szüksége lehet a 
megbízónak egy beruházási projektfolyamat esetén:  

 
Építészeti tervezés: Építészet, Tartószerkezetek, Épületgépészet, 

Épületvillamosság, Környezetvédelmi leírás – építési hulladék lap, Épületenergetika 
Passzívházhoz, Kéményseprő szakvélemény kéréséhez alkalmas dokumentáció, 
Dokumentálás (Vázlattervek, Építési engedélyezési terv, Kiviteli terv), 

Külső tér tervezés: Talajmechanikai szakvélemény, Geodéziai felmérés, 
Közúttervező (útlehajtó, forgalomtechnológiai tervezés), Kertészeti terv, Támfalterv 
– le és felhajtók terve, stb. 

Belsőépítészeti tervezés: Helyszíni igényfelmérés, Koncepcióterv, 
Funkcionális vázlatterv, Berendezési alaprajz, Álmennyezeti terv, Világítás terv, 
Egyedi bútortervezés I. – konyhabútor tervei, Egyedi bútortervezés II.- beépített 
bútorok tervei, Burkolat-kiosztási terv, Színdinamikai összhatás tervezése, 
Dokumentálás (Vázlattervek, Kiviteli terv, Látványtervek), 

Tervezői művezetés: (Tervezői művezetés a végigfutó kivitelezési folyamat 
során, segítségnyújtás és felügyelet a különböző szakiparok részére), Helyszíni 
irányítás, 

Együtt történő vásárlás: Berendezési tárgyak kiválasztása, Esetleges 
anyagprezentáció,  

Műszaki ellenőri feladatok ellátása: Kivitelezői munkaellenőrzés a 
kivitelezési folyamat során. Segítségnyújtás és felügyelet a különböző szakiparok 
részére, Helyszíni irányítás ellenőri felügyelete. 

 
Maga a tervezési folyamat (építészeti folyamat) esetén vázlattervekből, 

építési engedélyezési tervekből és kiviteli tervekből áll. Ezeknek van szöveges, 
vagyis leírásos része, és van tényleges tervrajzi dokumentációja. 

 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

tartalmi és érintettjeinek köréről, illetve műemlékek esetén a 2001. évi LXIV 
törvény a kulturális örökségek védelméről rendelkezik. 
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4.2 Kvalitatív kutatás eredményei 
 
A kvalitatív laborvizsgálat során, valamint a személyes interjúkon a feltett 

kérdésekre a következő válaszokat kaptam: 
 

Általános kérdések 
 
Az interjúk első szakaszában a bevezető kérdések (szakmai tevékenységek, 

operatív feladatokat elemző kérdések) során az interjúalanyok egy-egy megvalósult 
munkáról beszéltek. Volt, aki elmondta, hogy számára melyik munka volt a 
legkedvesebb feladat, például az Ü48 Projekt (Üllői út 48. irodaház), mert ez volt az 
első nagy pályázaton elnyert munkája, de volt olyan is, aki az éppen folyó 
munkákról nyilatkozott, és az ott felmerülő operatív feladatok fontosságát 
hangsúlyozta. A szakemberek gyorsan elfelejtkeztek arról, hogy egy kutatás 
alanyaként beszélgetek velem a beruházási szokásokról, így viszonylag gyorsan 
oldott légkörben tudtam lefolytatni az interjúkat. 

 
A kvalitatív technika módszertanát tiszteletben tartva, nem ragaszkodtam 

szigorúan az interjúvázlat felépítéséhez. Az egyes interjúalanyok a saját 
gondolatmenetük alapján beszélhettek a témakörök adott területeiről. Ha valaki több 
időt beszélt egy-egy gondolatkörről, nem szakítottam félbe, amíg téma specifikusan 
haladt a kutatás. Ezért gyakran a kiértékelés nem az eredeti interjúvázlat logikai 
sorrendiségét követi, hanem a feltárható és kinyerhető információ-maximalizációra 
törekedett. 
 

Az interjúalanyok a ráhangolódó szakasz során gyorsan, és jól definiálták az 
egyes fogalmakat, alapvetően megkülönböztetik a beruházót, és a megbízót. A 
beruházó nem minden esetben a megbízó. Projekteknél, a beruházó személye az, 
akinek az igénye van a beruházás tárgyára (például szálloda, vagy parkolóház). Sok 
esetben a megbízó, pedig a beruházó képviseletét ellátó személy, vagy cég. Az 
interjúalanyok közül a kivitelezők gyakran alvállalkozók is, a folyamatban 
résztvevők megbízói láncot is alkothatnak.  
 
Beruházási lehetőségek szakértői megítélése  
 

A magyarországi beruházási lehetőségeknél mindenki borúlátó, elmondták, 
hogy alig van folyamatban lévő beruházás, a piaci lehetőségek beszűkültek, a 
gazdasági, politikai folyamatok a folyamatos újraszabályozások nem kedveznek a 
befektetőknek, így a kivitelezők közül a legtöbben az új építésekről áttértek a 
lakásfelújításokra. Azt nyilatkozták, hogy akinek pénze van, az kivár, akinek meg 
nincs, az nem is építkezik. Az egyik megkérdezett azt nyilatkozta, hogy: 
„…Akiknek van egy kis megtakarításuk, a saját meglévő lakásuk felújítását is 
elhalasztották, és nemegyszer az előre megbeszélt és letárgyalt ablakcsere és festés-
mázolást sem merték bevállalni…. biztosan féltek, hogy nagyon kiszolgáltatottá 
válnak, ha minden megtakarításukat felújításra költik…” 

 



 - 39 -

A fenti idézet jól szemlélteti azt a megbízói légkört, ahol az építőiparnak a 
húzó ágazatként kellene működnie a gazdaság teljesítőképességének fejlesztése 
érdekében. Az interjúalanyok elmondták, hogy hazánkban a piac polarizálódása 
figyelhető meg: „…vagy a nagyon olcsó és szinte kész dolgot építtetik be a 
megrendelők, vagy a minőségre mennek rá …” 

Azok, akiknél a minőség az első, keresik az egyedi megoldásokat, és sokkal 
nyitottabbak az újdonságra, „… azok, akik kis pénzből gazdálkodnak, már sokkal 
óvatosabbak…”, és a megszokott jól beváltat választják. 
 
Trendek és megrendelői igények az építész szakértő szemével  
 

Az interjú következő szakaszában a folyamatok, munkafázisok és feladatok 
rendszerezése kérdéskörnél az interjúalanyok egyike kitért a megbízói 
stíluskülönbségekre. 

 
Az interjú során elhangzottak alapján a megbízói trendek alakulása 

véleményem szerint a következőkre mutat rá: az egyes megbízók stílusválasztásának 
okai között korcsoporti, illetve kulturális értékek menti különbségek húzódnak meg. 
Ez a megállapítás számomra igen érdekes, egy későbbi kutatás során szeretném ezt 
is vizsgálni. 

 
A szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy leginkább életkor függvénye 

az aktuális trendek követése:  
 
„… a fiatalabb jómódú megbízó szeret eldicsekedni, mennyit költött és kivel 

terveztette a házát, milyen anyagokat használt fel a kivitelezésnél, itt a 
márványlépcsőt csináltattam-ra gondolok…” 

 
„… jellemzően az idősebb korosztály klasszikus enteriőrt szeretne, de a 

középkorúak már rugalmasabban nyitnak a modern, funkcionális dolgok 
irányába…”  

 
Meglátásom szerint sokkal inkább divatkövetésről van szó, mintsem 

értékrendről, vagy tudatos magatartásforma gyakorlásáról. A lényeg itt, hogy 
eldicsekedhessenek a megbízók azzal, hogy mire mennyit költöttek, és itt a tervező, 
mint árucikk, márka jelenik meg, nem mint a minőség záloga. A szolgáltatás 
igénybevétele bizonyos fogyasztói körökben tehát egyfajta presztízsfogyasztásnak 
tekinthető, vagyis ennek legfőbb motivációja a trendi életforma követésének 
kifejezése. 

A fiatalabb korosztály tagjai között vannak olyanok is, akik nem csak 
divatból, hanem ízlésbeli okokból vagy más megfontolásból inkább a minőségi 
anyaghasználatot tekintik elsődleges preferenciának, és ezzel nem mások figyelmét 
kívánják kivívni. Természetesen az idősebb generáció, az akik az értékmegőrzésre 
helyezik a hangsúlyt. Esetükben nem az aktuális trendek követése a cél.  
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A beruházói döntéshozatalt tehát nem csak az életkor, az anyagi lehetőségek, 
hanem az aktuális trendek is nagymértékben befolyásolják. Hazánkban a jól kereső, 
jó körülmények között élő emberek engedhetik meg maguknak, hogy egy nem 
engedélyköteles átalakításnál is igénybe vegyenek tervezői segítséget. Az elmúlt 
években ez az igény dinamikusan nőt, csak a gazdasági környezet radikális 
változásával torpant meg. Természetesen a luxusberuházásoknál az igényszint nem 
változott. 

 
A fő kérdéseknél, ahol a beruházás, tervezés, és megvalósításról beszéltek a 

szakemberek, már nem csak a jelen helyzet problémái, hanem a folyamatok is szóba 
kerültek. Itt az első megkérdezett lépésenként felvázolta mind időrendben mind 
folyamatában a tervezési és megbízási folyamatot egy beruházás során. Kiemelte a 
technológiai szünetek fontosságát, a tervezés és a megbízás döntési lépéseinek 
egymásra épülését. 

 
A vélemények alapján arra a megállapításra jutottam, hogy nem elég csak 

meghozni egy döntést beruházói oldalról, és egyeztetni a tervezőkkel, hanem 
tisztában kell lenni az egyes fázisok döntéshozataltól számított időtényezőivel is.  

 
A tervezői és kivitelezői munkafolyamatok szakértői értékelése  
 

A tervezői és a kivitelezői folyamatok elkülöníthetőek, de jellemzően azok 
egymással párhuzamos lefutásúak, és egymásra épülnek, időben a tervezés megelőzi 
a kivitelezési fázist, de a helyszíni bejárások során felmerülő problémákat gyakran a 
helyszíni művezetés során oldják meg, ad hoc tervezési feladatként. Tehát az egyik 
legfontosabb tényező az időrendiség betartása.  

 
„…. Tervezés kreatív folyamat melynek beéréséhez idő szükséges….” 
 
Az egyik interjú során elhangzott a jó előkészítés fontossága, a szakszerű 

kivitelezhetőség, megvalósíthatóság. Így nem elég az ügyfél megnyerése, és a 
kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítése, de még annak szakszerű 
előkészítése, tendereztetése, és műszaki, minőségi ellenőrzése is nélkülözhetetlen a 
beruházói érdekképviselet szempontjából.  

 
A folyamatok itt részben elvállnak részben átfedik egymást, mivel a tervezői 

jogosultság és a tervezés folyamata nem csak a tervek elkészítésére terjed ki, hanem 
az anyagkiírásokra és a tendereztetésre alkalmas tervdokumentációk elkészítésére 
is. 

Úgy gondolom, ezen anyagrészek hiányában nem lehet hatékony kivitelezői 
versenyeztetést végezni, mivel a kapott árajánlatok alapvetően eltérnek egymástól, 
azaz nehezen összehasonlíthatóak. Ha már a tervezői megbízás elején a megbízó 
lefekteti ezeket az elvárásokat, sokkal rövidebb idő alatti, és hatékonyabb 
kivitelezésre számíthat, ami jelentős költségcsökkenést eredményez. 
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A megrendelői preferenciarendszer sajátosságai 
 

Az interjúk rávilágítottak, hogy vannak olyan szempontok, melyek a 
döntéshozók számára elsődleges fontosságúak. Ezek a preferenciarendszer 
élvonalában vannak, úgy, mint a pontosság, precizitás, elérhetőség, megfelelő ár-
érték arány, azaz a legtöbb megrendelő a megfelelő színvonalú és összetételű 
szolgáltatást várja el a pénzéért. Az alapkritérium minden esetben a kivitelezésre és 
megvalósításra alkalmas tervdokumentáció leadása. A kvantitatív kutatás során a 
folyamatok sorrendiségét is vizsgálni szeretném, fontosnak tartom kideríteni, hogy a 
megkérdezettek szerint, hogyan épül fel egy lakásfelújítás, szerintük milyen buktatói 
vannak. 

 
Egy megint másik interjúalany meglátása szerint, legalább ilyen mérvadónak 

tartják a megbízók azt, hogy milyen az adott tervező elismertsége, híre, reputációja, 
kockázatvállalási hajlandósága, segítőkészsége. A megítélésében fontos szerepet 
játszik a kiválasztás során a társadalmi csatornák befolyása, a barátok, üzleti 
partnerek véleménye, tapasztalata az adott szakemberről, tervezőirodáról, vagy 
kivitelező cégről. „… Szinte minden megrendelő magától elmondja, hogy mit 
hallott az adott cégről, esetleg mit olvasott internetes fórumon, vagy barátjától 
milyen információkhoz jutott…”- hangzott el az egyik interjú során. 

 
A megbízói oldalról egyre több és egyre szélesebb a lehetőségek köre az 

információszerzésre. Ennek hasznos eleme az Internet különböző weboldalai. A 
fogyasztói csoportokról és a fogyasztókról általánosan elmondható az a tendencia, 
hogy egyre több azaz ügyfél, aki aktív véleményvezető és véleményformáló szerepet 
tölt be. Így a vevőmegtartás – proaktivitás az egyik legfontosabb feladatok közé 
lépett elő. Mindez azt mutatja, hogy a „pozitív száj reklám” ereje felér a 
hagyományos marketingkommunikációs kampányok hatékonyságával. 

 
Az elmondottak alapján, a preferenciarendszer elején szerepel az említett 

tényezőkön kívül a társtervezők vizsgálata, a tervezőiroda és a beruházás 
lokációjának szempontja, annak infrastruktúrája (teljes kivitelezés-menedzsment 
esetén a beszerzési menedzsment minősége és hatékonysága) illetve az építésziroda 
megközelíthetősége is. Ezeket az állításokat, amiket a szakemberek elmondása 
alapján szűrtem le, szintén vizsgáltam a kvantitatív fázisban. 

 
A konkrét szolgáltatás megítélésében szerepet játszanak az adott tervezőről, 

építészirodáról alkotott, és kapott vélemények, benyomások. Az ügyfelek részére 
ezért gyakran referencialistát állítanak össze a tervezőirodák, kivitelező cégek a 
nagyobb munkáikról, ajánlásokat kérnek a megvalósult munkáik után a 
megbízóktól, és ezeket is prezentálják az új ügyfeleknek.  
 
Marketing technikák a szolgáltatói oldalon  
 

A vizsgálat során egyértelműen láthatóvá vált számomra, hogy megbízói 
oldalról a tervező kiválasztása során jellemzően több építészirodát is megkeresnek, 
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és ugyanolyan tendereztetésen mennek keresztül ezek a már előre kiválasztott 
tervezők, mint a kivitelezők. Ebből azt a következtetést szűrtem le, hogy a piaci 
verseny igen jelentős mértékben befolyásolta az építészirodák rugalmasságát, és 
árajánlat készítési metódusát.  

 
Versenyben maradni csak akkor tudnak, ha már kész előre rendelkezésre álló 

árajánlat-tervezettel rendelkeznek, és megfelelő, szintén előre összeállított 
referencialistájuk és ajánlásuk is van. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy 
bizonyos „nagyobb” volumenű munkák megszerzésének esélye csak korlátozottan 
vagy szinte egyáltalán nem is érhető el mindenki részéről. 

 
Mindezek arra mutatnak rá, hogy az ügyfelek gyorsan váltanak, ha nem 

elégedettek, de arra is, hogy a megbízók ragaszkodnak a tervezőhöz, ha az bevált, és 
viszik magukkal, a következő beruházásra is. 

 
Az interjúalanyok szinte mindegyike sok pályázaton vett és vesz részt, 

elmondásuk alapján ezek részben meghívásosak (vagyis meghatározott szempontok 
alapján előre kiválasztott építészeket keresnek meg és hívják meg őket egy tenderre, 
ez a jellemző) vagy nyílt pályázatok (amin bárki indulhat, ebből sokkal kevesebb 
van). A magyarországi pályázatokról sok mindent elmond, hogy a kiírt vagy 
meghívott pályázók közül sorra ugyanazok kerülnek ki győztesen. Ez összefonódást 
feltételez, magyarázta az egyik interjúalany az interjút követő beszélgetésben. 

 
Arra a kérdésre, hogy hogyan találják meg Önt a partnerek/ ügyfelek?, azt a 

választ kaptam, hogy: 
 
„…természetesen fontos a minél szélesebb körű megjelenés a média 

különböző felületein, de az online média a meghatározó, senki nem tud egy 
megfelelő honlap nélkül „életben maradni” egyetlen piacon sem….”  

 
A projektfolyamat sajátosságai a megrendelő és a kivitelező szempontjából  

 
Amikor a szolgáltatásokról kérdeztem a szakembereket az egyiktől a 

következő választ kaptam: az interjúalany elmondása alapján ideális esetben egy 
építésziroda alkalmazásában saját tervezőgárda áll (építész, belsőépítész, 
gépészmérnök, villamosmérnök, statikus), ügyfélkapcsolati munkatárs (customer 
account, aki az ügyféllel való kapcsolattartásért felel ez sokszor egyben az építész), 
projekt menedzserek, műszaki előkészítők, (beszerzésért felelős munkatársak, 
tendereztetésért felelős munkatársak) és adminisztratív személyzet dolgozik. 

 
Amikor a folyamatról kérdeztem a szakembereket a következő válaszokat 

kaptam: 
Optimális esetben a tervezési folyamat a megbízás elnyerése után egy 

hatástanulmánnyal kezdődik, itt a beruházó az esetleges környezeti, gazdasági 
társadalmi hatásokat vizsgálja, vizsgáltatja meg. Ez az úgynevezett 
megvalósíthatósági tanulmány: adatgyűjtésből, meglévő állapotok elemzéséből áll. 
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Az építész szakember elmondása tökéletesen egybevág a szakirodalmi 
kutatásaimmal, ami a szekunder kutatás, beruházási-projektmenedzsment 1.2 
fejezetben található. 

 
Az ügyfelekkel való kapcsolatról, és az elvárt tájékoztatás milyenségéről a 

következő visszajelzést kaptam: 
Az interjú során kiderült számomra, hogy az ügyfelek egy része már a 

megvásárolt ingatlan vagy telek birtokában keresik csak fel a szakembert. A 
tájékozottabbak, már a kiválasztás folyamán bevonják a szakembert a 
döntéshozatalba, majd a megismert információk alapján dönt és vásárol. Ilyen 
esetben a szakember az építésügyi szabályok, szabályozási tervek, más 
szakemberek véleménye alapján (pl: földmérő talajmechanikai szakvéleménye 
alapján) segít a döntés-előkészítési mechanizmusban. A döntéshozatali szempontok 
a következőek: a funkcionalitás, a lokáció, a jogi szabályozás, jövőbeni cél és 
megtérülés, valamint az aktuális költségbecslések. Az ügyfelek már felismerik a jól 
előkészített döntés segít a legjobb befektetési lehetőség kiválasztásában. 

 
Ezt követi egy jól kidolgozott és összeállított építészeti program. Jelentősége 

abban rejlik, hogy a beruházás miként álljon össze. Tartalmazza a 
megvalósíthatósági tanulmányok összegzését, az elérendő célok rendszerét, a 
funkcionalitást. Ezt a programot az ügyfél, ha jóváhagyta, és aláírta kezdődik a 
tervezői folyamat. 

Az interjú során egyértelműen kiderült, az építészeti és a beruházói 
folyamatok eltérnek, elvállnak egymástól. Ezt a tényt a TDK kutatásom során még 
nem sikerült feltárnom, ezért is hasznosnak bizonyult, hogy az újabb kvalitatív 
kutatásomban is kitértem erre a kérdéskörre. Az építészeti program az épület 
sajátosságait technikai, technológiai problémáit vizsgálja társtervezők, társszakértők 
bevonásával. Építészek készítik saját, illetve kivitelezők részére, de alapvetően az 
előtanulmányok, értékleltárok után, azok felhasználásával. Például: műemléki 
épületek rekonstrukciója esetén készítenek a megóvandó épületrészekről, 
műkincsekről egy részletes leltárt, ez az értéktár, értékleltár. 

 
A beruházói program az építészeti programra épül, de egészen más 

fókusszal. Az ingatlan finanszírozását, a folyamat időszerűségét, és ütemezését, a 
feladatok körét és a szereplők feladatait és hatáskörét rögzíti. A megvalósítandó 
építendő beruházás, mint objektum és a folyamat, mint tényező együttesen kap 
figyelmet benne. Arra nem sikerült még választ kapnom, hogy a beruházási 
program készítésének folyamata az előtanulmányokkal együtt készül-e és azokat 
integrálva készítik-e el, vagy sem, így ez a kérdés még további vizsgálatok tárgyát 
képezi majd. 

 
Az elvárt szolgáltatásokkal kapcsolatosan általános probléma, a gyakori 

bizalmatlanság az építész és az építtető között, ami a sok rossz tapasztalaton 
alapszik. Gyakori hiba a gyenge előkészítés, a gyenge építészeti-beruházói program. 
A finanszírozási bizonytalanság, és az erőforrás hiány, a kivitelezők megerősítették, 
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hogy a kivitelezés során gyakran megromlik a viszony a fedezethiány vagy a 
szakértelemhiány miatt a megbízóval. 

 
Érdekes volt tapasztalni, hogy a szakmán belüli összezárás nem minden 

esetben nyilvánul meg tökéletesen. A kivitelezők az építészeket nevezték meg a 
csúszások, időhatárok betartásánál, mint okot. …”A papír mindent elbír, aztán meg 
nem lehet megépíteni…” Az építészek a kivitelező szakértelmének hiányában látták 
a csúszás okait. „… sajnos egyre több a kókler a szakmában…”. 

 
Ügyfelek által érzékelt kockázatok a szakértők szerint  
 

A szakembereket arról is megkérdeztem, hogy mit gondolnak, milyen 
kockázatokkal szembesülnek az ügyfelek az egyes építkezések során, ez a témakör 
szerintem az egyik legérdekesebb része volt az interjúknak, mivel minden 
szakember a saját (általa legtöbbet végzett munkarész) problémái felől közelítette 
meg a kérdést. 

A tervezőktől kapott válaszok arra engedtek következtetni, hogy az ügyfelek 
itt is polarizálódtak, hiszen vannak, akik kész javaslatokkal érkeznek az 
építészirodába, és vannak olyanok is, akik teljes körű útmutatásra vágynak, mivel 
nincs tapasztalatuk az építkezés munkafolyamatairól. 

 
A költségek becslésére is igaz, hogy vannak olyan megrendelők- jellemzően 

a tapasztalattal rendelkező ügyfelek - akik reálisan mérik fel a várható kiadásokat, 
míg mások nem számolnak az építkezés, felújítás járulékos, az egyes fázisokban ad 
hoc jelleggel keletkező kiadásaira. 

 
A válaszokból kiderült, hogy a felkészült, óvatos ügyfelek, akik valamilyen 

tapasztalattal, vagy plusz információval rendelkeznek, sokkal körültekintőbbek, 
mint akik még nem tudják pontosan mi vár rájuk. Dolgozatom egyik célja volt, hogy 
ezeket a veszélyeket feltárjam, mely révén egyben útmutatást tudok adni azon leendő 
ügyfeleknek, akik a jövőben építkezni kívánnak.  

 
A szolgáltatást igénybevevők (megbízók, építtetők, beruházók) kockázatait 5 

csoportra tudtam bontani, megyek a következők:  
1. pénzügyi-,  
2. idő-,  
3. személyi-,  
4. társadalmi-, és  
5. pszichológiai kockázatokra.  

 
1. A pénzügyi kockázatot tettem első helyre, mert ez az, ami a jelen 

gazdasági környezetben a legjobban kihat a társadalom alapegységeire, a 
családokra, ahogyan azt már a magyarországi lakáspiaci körkép sajátosságainál is 
említettem (23. oldal). A pénzügyi kockázat azt jelenti, hogy már a megállapodás 
pillanatában, ismerni kell, hogy milyen feladatot, kivel, mennyiért, és mikorra kell 
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elvégeztetni. Ehhez nagymértékben segítséget tud nyújtani az építésztervező, vagy a 
kivitelezéssel megbízott vállalkozás, esetleg műszaki ellenőr.  

A pénzügyi kockázat röviden azt jeleni, hogy elég likvid forrás, fedezet áll-e 
rendelkezésre ahhoz, hogy elkészüljön az építkezést. 

 
2. Az időkockázat a határidőre való elkészülést takarja. Ez mindkét fél 

számára felmerülő kockázati tényező, a kivitelezőt a kötbér terheli, de a megrendelő 
is ugyanúgy vállal anyagi kockázatot, ha nem készül el az általa kért határidőre a 
pojekt. Persze ha korlátlan anyagi forrás állrendelkezésre, akkor az idő szerepe, 
mint kockázati tényező lecsökken. 

 
3. A személyi kockázat meghatározó, ha nem a megfelelő szakembert 

választják ki, akkor az a projekt befulladását, végét is jelentheti ez a döntés. Egy 
rossz tervező, aki saját magát akarja megvalósítani a „más pénzén” végzetes döntés 
lehet. Egy olyan kivitelező, aki az ár érték arányt lebecsülve csak az 
anyagminőséget tartja a legfontosabbnak, túlköltekezéshez vezet. A rosszul 
megválasztott művezető nem tudja tartani az építési ütemtervet, elcsúszik, vagy 
rosszul szervezi meg a munkát, az határidő és így nem készül el időre a beruházás. 
A rosszul elkezdett tervezési folyamat azt eredményezheti, hogy sosem lesz építési 
engedély az ingatlanra. Mindezen példák jól mutatják, hogy mekkora kockázat 
rejlik a megbízói oldalon, ha rosszul választják ki a szakember személyét.  
 

4. A társadalmi kockázat kicsit absztraktabb megközelítést igényel, mint az 
előbbiekben már bemutatott tényezők. A társadalmi kockázat az egyén szerepét és a 
társadalom viszonyát vizsgálja. Véleményem szerint a társadalmilag disszonáns 
beruházási projektek kockázata gazdasági és politikai kockázatokat is rejt 
magában. Például, ha a háziorvos abban a településen, ahol lakik, egy hatalmas 
ötszintes medencés villát építtet, visszatetszést kelt az ott lakókban. 

 
5. A pszichológiai kockázat azt jelenti, hogy mennyire érzi majd sajátjának 

az elkészült ingatlant az építtető, mennyire tudja otthonának érezni a ingatlant a 
felújítás után annak tulajdonosa. 
 
Az ügyfelek által érzékelt kockázatok csökkentésére alkalmazott módszerek  

 
Ezekkel a kockázatokkal a szakemberek többsége tisztában van. 

Szolgáltatásaikat úgy próbálják meg kialakítani, hogy azokat a kockázatcsökkentő 
mechanizmusokat (ajánlat formájában) prezentálják a jelenlegi, vagy jövőbeni 
ügyfeleknek, ahogyan az nekik a legkisebb erőfeszítésbe kerül. Pl. készítenek egy 
szórólapot, ahol felsorolják az ingatlanokat, amiket megvalósítottak. Jobb esetben 
képpel, vizuális még jobb esetben az interneten, egy weblapon.  

 
Az építészek és a kivitelezők úgy gondolják, hogy a szolgáltatásaiknak a 

következő kritériumoknak kell megfelelniük: jónak kell lenniük, magas 
színvonalúnak, hibátlannak, gyorsnak, garanciálisnak (de ezeket a garanciákat 
rögzíteni kell előre), javíthatónak, esztétikusnak, és funkcionálisnak.  
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A tervezők szerint a szolgáltatásoknak valamilyen módon választhatónak kell 
lenniük és komplex szolgáltatásokat kell ajánlani.  

 
A kivitelezők szerint csomagokban választható szolgáltatások a jók, mert az 

a céljuk, hogy minél több szolgáltatást náluk vegyen igénybe az ügyfél, így 
csökkennek az egyéb költségeik. Mindannyian egyetértettek abban, hogy az ügyfél 
elégedettsége nagyon fontos, de az építészek közül is, és a kivitelezők közül is volt 
olyan, aki azt mondta: „… nem kell mindenáron megtartani az ügyfelet, csak az 
ésszerű kereteken belül…” 

 
Lezáró szakasz 

 
Az ügyfelek kívánságairól azt az információt kaptam, hogy egyre nagyobb 

mértékben várják el a minőséget a ráfordított összegért. 
 
Új kívánságok jellemzően nem jelentek meg az elmúlt években, de gyakran 

az ügyfél már nem egyedül érkezik, hanem valamilyen szakember társaságában. 
Például egy gazdasági szakemberrel az ár és tartalom definiálásakor az építészhez, a 
kivitelezőhöz pedig, már az építésszel érkezik a műszaki tartalom egyeztetésére. A 
kapcsolattartásra nincs semmilyen előre bevezetett „protokoll”, a szokásjog dominál 
a megkérdezett szakembereknél. Mindegyik fontosnak tartotta a folyamatos, akár 
munkaidőn túli elérhetőséget is. Minden szakember számít rá, hogy a későbbiekben 
majd újra felkeresik a korábbi megbízóik. 

 
Ezeknek a kockázatoknak az észlelését szeretném mérni, vizsgálni a 

kvantitatív kutatásom során. Fontosnak tartom, hogy ne csak a kockázatokkal, és 
veszélyekkel, hanem a lehetőségekkel és a kockázatcsökkentés módszerével is 
tisztában legyen az építtető, így a megoldási javaslataimat a kvantitatív fázist 
követően a 6. fejezet tartalmazza. 

 

4.3 Kvantitatív kutatás eredményei 

4.3.1 A minta demográfiai jellemzői 

 
A sikeres adatfelvételnek köszönhetően 306 értékelhető kérdőívet kaptam. A 

megkérdezettek 34 %-a férfi, és 66% hölgy válaszadó volt. (Forrás: saját kutatás, 
2012 N=306.) 

A megkérdezettek korcsoporti megoszlását a 7. számú melléklet 1. ábra 
tartalmazza. A mintatagok között a 18-25 éves válaszadók voltak legnagyobb 
arányban 41%, őket a 26-35 évesek (20%) majd, a 34-41 évesek (15%) és nem 
sokkal lemaradva a 42-49 éves válaszadók követték (14%-kal). A mintában az 58 év 
felettiek válaszadási aránya mindösszesen 3% volt. 

A középfokú képesítéssel rendelkezők alkottak többséget a mintában (52%) 
utánuk a felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya volt a legmagasabb: (45%). Az 
alapfokú válaszadók aránya igen csekély volt, a 3 %-ot sem érte el (7. számú 
melléklet 2. ábra). 
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A jövedelem-eloszlás szerinti mintaösszetétel azt mutatja, hogy a válaszadók 
több mint 32 %-ának az egy főre jutó nettó jövedelme havonta 51-100 ezer forint 
között van, őket követik a 101 ezer és 150 ezer forint közti havi egy főre jutó nettó 
jövedelemmel rendelkezők (26%). A 151 ezer és a 200 ezer forint közötti egy főre 
eső nettó havi jövedelemmel rendelkezők nem egészen 14 %-ot tesznek ki, a 
maximum 50 ezer forint nettó egy főre eső jövedelműek, pedig 10%-ot. 251 ezer Ft 
feletti jövedelemmel mindössze a minta 9%-a bír, és majdnem ugyanennyi a 201-
250 ezer forinttal rendelkezők aránya (8%) (7. számú melléklet 3. ábra). 

 

4.3.2 Tárgyköri kérdések eredményei 

 
A kérdőív első fázisa azt vizsgálja, hogy a válaszadók milyen számú és állapotú 
ingatlannal - ingatlanokkal rendelkeznek, illetve az ingatlanok felújítására 
vonatkozó szándékokat is külön elemzi. (1-3.1 kérdések) 

 
A válaszadók majdnem 61% rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal. 

A legtöbb válaszadónak (53%) egy ingatlana van. Két saját tulajdonú ingatlana a 
válaszadók mindösszesen 9%-nak volt. Három, vagy annál több saját tulajdonú 
ingatlannal a minta 2,6%-a rendelkezik  

A válaszadók legnagyobb aránya (36%) saját ingatlanát, használt, de jó 
állapotúnak ítélte meg, 14% szerint frissen felújított, és majdnem ugyanennyien új 
építésűnek mondták (13%). Mindösszesen 6% nyilatkozta azt, hogy használt 
felújítandó állapotú ingatlanban él. 

Arra a kérdésre, hogy tervezi-e legutóbb vásárolt ingatlana / saját tulajdonú 
ingatlana felújítását, a megkérdezettek 52% nemmel, és 34% igennel válaszolt. 

A felújítás szándékától a legtöbben (32%) azért maradtak távol, mert 
ingatlanukat jó állapotúnak tartják, illetve nemrég újították azt fel. A válaszadók 
15%-a anyagi okokkal magyarázta döntését, 6% pedig másba fekteti a pénzét. A 
válaszadók közül egyáltalán nem volt olyan, aki rossz tapasztalatai miatt nem 
szeretne felújítani a jövőben.  

 
A második kérdéscsoport a szakember segítségének igénybevételére irányuló 
hajlandóságot illetve az elutasítás okait helyezi górcső alá. (4, 5 kérdések) 

 
A minta 77%-a venné szívesen igénybe szakember segítségét egy felújítás 

során, 15 %-a nem, 8%-a pedig nem tudja. 
Azok közül, akik nemmel válaszoltak a legtöbben (6%) ennek okaként azt 

nyilatkozták, hogy egyedül szeretik megoldani a lakásfelújítással kapcsolatos 
feladatokat. 

Négy százalék jelenleg is kapcsolatban van szakemberrel. Majdnem 
ugyanannyi válaszadó nyilatkozta, hogy azért nem venné igénybe szakember 
segítségét, mert rosszak voltak tapasztalatai, illetve, hogy anyagi okai vannak (3%) 
döntésének, és csak 2% gondolja úgy, hogy nincsen szüksége tanácsra, maga dönt 
minden kérdésben.  
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Azok közül, akik igénybe vennék szakember segítségét, túlnyomó 
többségben (76%) azért tennék, mert gyorsan és biztonságosan szeretnék 
lebonyolítani az építkezést. 

 
Szakember, mint szolgáltató választásának szempont rendszere (6, 8) 

 
A minta válaszadói közül a legtöbben a szakember kiválasztásánál 

nagymértékben, vagy elengedhetetlenül szükségesnek tartják ismerős, vagy barát 
ajánlását (77%). Tehát a társadalmi csatornákat tekinthetjük az egyik 
kockázatcsökkentési tényezőnek. 

 
Szolgáltatóválasztás preferencia rendszere  

(átlag, 1= egyáltalán nem befolyásol, 4= teljes mértékben befolyásol)  
 

Szolgáltatásválasztás szempontjai átlag 
a beruházás időszaka (tavasszal, nyáron, ősszel vagy télen 
történne a munkavégzés) 2,73 
az építkezés időtartama 3,01 
az építész/kivitelező rugalmassága az egyes problémák esetén 3,32 
az építész/kivitelező elérhetősége 3,33 
a szakember önálló problémamegoldása 3,25 
 a szakember megbízhatósága  3,68 
a szakember tapasztalata, szakmában töltött évei száma 3,09 
a szakember szolgáltatásainak választéka 2,96 
a szakember iránti bizalma 3,60 
az építész/kivitelező irodájának hírneve 2,45 
az építész/kivitelező irodájának megközelíthetősége 2,13 
a szolgáltatások ára 3,47 
ismerős/barát ajánlása 3,04 
a beruházás várható megtérülése 2,89 
a beruházás szegmense (lakhatás vagy üzleti célú – kiadásra szánt 
építkezés) 2,64 
a beruházás fedezete (elég-e a pénze a munkák befejezésére) 3,57 

 
Forrás: saját kutatás, 2012. N=306  

 
A szolgáltató kiválasztásánál a fontosabb szempontok közé tartozik a 

szakember tapasztalata, referenciái, a felé irányuló bizalom. 
A szolgáltató választás preferenciarendszerét vizsgálva azt is fontos 

hangsúlyozni, hogy szolgáltatások ára, a minta jelentős részénél, épp olyan 
elengedhetetlenül fontos szempont, mint a bizalmi tényezők. Ez jól mutatja, hogy 
ezen célpiac esetében is erős árérzékenységről beszélhetünk. 

 
Külön kérdésben elemeztem az építkezés, felújítás során figyelembe vett 

szempontok körét. E szerint beruházás időszaka, (pl: tavasszal történjen-e a 
munkavégzés) és időtartama nagymértékben befolyásolja az megkérdezetteket. 

Szinte egyöntetűen a mérvadóbb szempontok közé sorolták az alanyok az 
építész / kivitelező rugalmasságát, megbízhatóságát, a szakember elérhetőségét és 
önálló problémamegoldását.  

Jól látszik tehát, hogy szolgáltató személyes kompetenciái mennyire fontosak 
egy ilyen bizalmi termék igénybevétele során.  
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A beruházás várható megtérülése, célja (üzleti vagy lakhatás) és hogy az 
alanynak rendelkezésére áll-e elég pénz a munkák befejezésére, szintén a fontosabb 
szempontok közé kerültek. Mindez ismét rávilágít a költségérzékenység tényére.  

 
Érzékelt kockázati szempontok a megvalósulást illetően (9, 10 kérdések) 

 
Szerettem volna megismerni, hogy milyen szempontok és milyen mértékben 

hatnak arra, hogy a megrendelő úgy érezze, elképzelései sikeresen megvalósultak a 
projekt során. A válaszok alapján a tervező és kivitelező kapcsolata, a megrendelő 
és a tervező, illetve kivitelező viszonya bár fontosak, de különböző mértékben 
meghatározói a megrendelő által érzett projekt-sikernek. Az eredmények szerint a 
megrendelő – kivitelező – építész kapcsolatrendszerben a szolgáltatást igénybevevő 
nagyobb hangsúlyt fektet a kivitelezővel való viszonyára, mint az építésszel 
kialakított kapcsolatára. Úgy tűnik tehát, hogy az igénybevevők szerint a kivitelezők 
befolyásoló szerepe nagyobb, mint az építészeké a beruházás sikeres 
megvalósulásában. (H2 elvetve.) 

 
Az elképzelések sikerességét meghatározó szempontok fontossága 

(átlag, ahol 1= egyáltalán nem befolyásol, 4= teljes mértékben befolyásol) 
 

Projektciklus sikerességét meghatározó szempontok átlag 
a tervező és a kivitelező kapcsolata. 3,05 
a megrendelő és a tervező viszonya. 3,10 
a megrendelő és a kivitelező közötti kapcsolat. 3,25 
a tervezőnek a költségcsökkentésben játszott szerepe 3,08 
a kivitelezőnek a költségcsökkentésben játszott szerepe 3,15 
a kivitelezés előkészítettségének hozzájárulása a megvalósítás sikerességéhez 3,27 

 
Forrás: saját kutatás, 2012. N=306  

 
Ezzel összhangban áll az is, hogy a válaszadók úgy ítélték meg, a tervező 

költségcsökkentésben játszott szerepe kevésbé mérvadó, mint a kivitelezőé. Ez 
megint megerősíti, hogy a megrendelő azt gondolja, a kivitelező az, akivel „megéri 
jóban lenni”. 

 
A kivitelezés előkészítettsége szintén a fontosabb szempontok közé tartozott. 

Ugyanerről a későbbi kérdés során a válaszadók egy része (66%) azt nyilatkozta, 
hogy nagyon lényegesnek tartja az előkészítést, mert ezen múlik a sikeres 
megvalósulás, további 26% pedig szeret a feladatokkal tisztában lenni, és ezekre 
kidolgozott tervvel készül fel. Véleményem szerint itt kirajzolódik még egy 
kockázatcsökkentési mechanizmus, a tervvel való előre gondolkodás, az előre 
tervezés módszere. (H4 beigazolódott.) 

 
Az igénybevevő kapcsolata a projektfolyamattal (11 kérdés) 

 
A projektfolyamat sorrendiségét is vizsgáltam annak érdekében, hogy 

megtudjam, a megrendelők mennyire vannak tisztában a beruházási projektciklusok 
sorrendjével.  
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       Projektciklus fázisainak sorrendje a megrendelők szerint 
 

Folyamatsorrend 
 

projekt ciklus fázisai 
 

említések 
(%*) 

pénzügyi terv 65 

első lépés ingatlan vásárlás 15 

részköltségvetés 32 

második lépés ingatlanvásárlás 28 

tervező kiválasztása  26 

harmadik lépés ingatlanvásárlás 24 

tervező kiválasztása  28 

negyedik lépés engedélyek 16 

engedélyek 21 

ötödik lépés kivitelező kiválasztása 20 

kivitelező kiválasztása 24 

engedélyek 24 

hatodik lépés tervező kiválasztása  14 

kivitelező kiválasztása 33 

hetedik lépés  stílus kiválasztása 24 

építőanyagok beszerzése 66 

befejező lépés stílus kiválasztása 12 
 

Forrás: saját kutatás, 2012. N=306 *relatív gyakoriság, több válasz volt adható  

 
Összefoglalva a következőket szűrtem le a minta válaszadói véleményéből: 

Első lépésnek a pénzügyi források áttekintését tartják fontosnak, második lépésként 
részletes költségvetés készítését vagy ingatlanvásárlást. (H3 beigazolódott) Kritikai 
észrevétel: a még meg sem született tervekre, az ismeretlen ingatlanra milyen 
részletes költségvetést készítethetnek a megkérdezettek? Szakértő megkérdezése 
nélkül véleményem szerint nagy kockázat ingatlant vásárolni, tehát a szakértő 
kiválasztásnak meg kell előznie az ingatlanvásárlást. Harmadik-negyedik lépésként 
a tervező kiválasztását, majd ötödik lépésként a szükséges engedélyek beszerzését 
tennék meg a válaszadók. (Ez a sorrendiség szerintem megfelelő, hiszen a tervező 
tudja, és szükség esetén be is szerzi az engedélyeket.) Hatodik-hetedik lépésnek a 
kivitelező kiválasztását jelölték meg a válaszadók, de a hetedik lépésnél már 
megjelenik a stílus kiválasztása is már második tényezőként. A tervező majd a 
kivitelező kiválasztását megfelelő sorrendnek gondolom, hiszen a kivitelezői 
tendereztetés részeként az árajánlatokat is be kell kérni az elvégzendő feladatokra, 
melyet az építész ír ki tételesen. Ennek a kiírásnak már a kész tervek elkészülte után 
van csak értelme, melynek előfeltétele, hogy a tervező már ismerje a preferált 
stílust, amelynek tükrében elkészíti a tervdokumentációt. Utolsó lépésnek a 
válaszadók az építőanyagok beszerzését tartották. 
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Egyéni preferenciarendszer hatása, érvényesülése a projektfolyamatra (12, 13 
kérdések) 
 

Elemeztem a stílusválasztásának kapcsán szerepet játszó tényezők körét. A 
válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a stílusválasztásra legnagyobb mértékben a 
diszkrecionális jövedelem gyakorol hatást, a tervező / kivitelező, a család és a 
barátok véleménye, valamint a szakkönyvekben, magazinokban és filmekben 
látottak, szaküzletekben tapasztaltak csak kismértékben befolyásoló hatásúak.  
 

Stílusválasztásban szerepet játszó tényezők fontosságának megítélése 
(átlag, ahol 1=egyáltalán nem befolyásol, 4= teljes mértékben befolyásol) 

 

Stílusválasztásban szerepet játszó tényezők átlag 
tervező, kivitelező szakemberek tanácsa 2,14 
barátok, család tanácsai  2,17 
magazinok, szaklapok, könyvek ötletei  2,37 
szaküzletek bemutatótermekben szerzett tapasztalatok  2,34 
televízióban, filmben látott stílusjelek  2,06 
a szabadon elkölthető pénzösszeg nagysága  3,23 

 
Forrás: saját kutatás, 2012. N=306  

 

Az anyaghasználatnál azonban már nagymértékben hallgatnak az alanyok a 
szakemberek véleményére, a bemutatótermekben látottakra, de itt is meghatározó 
szempont az elkölthető pénzösszeg nagysága is.  

 

Anyaghasználatot befolyásol tényezők megítélése 
(átlag, ahol 1=egyáltalán nem befolyásol, 4= teljes mértékben befolyásol) 

 

Anyagválasztásban szerepet játszó tényezők átlag 
tervező, kivitelező szakemberek tanácsa 2,87 
barátok, család tanácsai  2,31 
magazinok, szaklapok, könyvek ötletei  2,34 
szaküzletek bemutatótermekben szerzett tapasztalatok  2,50 
televízióban, filmben látott stílusjelek  1,85 
a szabadon elkölthető pénzösszeg nagysága  3,34 

 
Forrás: saját kutatás, 2012. N=306  

 

A lakásépítés illetve felújítás érzékelt kockázati dimenziói az igénybevevő 
oldaláról és a kockázatcsökkentő alternatívák / megoldások megismerése (7, 
pszichológiai kockázatok: 14, 15, 16, pénzügyi kockázatcsökkentés:17, 18 
kérdések) 
 

Külön hangsúlyt fektettem a projektfolyamat sikerességének elemzésénél a 
pszichológiai kockázatra. Megvizsgáltam, hogy mely tényezők és milyen mértékben 
befolyásolják azt, hogy mennyire érzi sajátjának a válaszadó a megvalósult projekt 
után az ingatlant. Az eredmények szerint a legfontosabbak egyike, hogy az ingatlan 
a megrendelő ízlésének megfelelő legyen. Mérvadó kockázatcsökkentő tétel, ha a 
kivitelezővel folyamatos a kapcsolattartás. Ugyancsak lényegesek a 
költségtényezők is, hogy a megrendelő a projektfolyamat végén sajátjának érezze 
ingatlanát. A válaszadók véleménye szerint az is a fontosabb befolyásoló tényezők 
közé tartozik, hogy elkészül–e a felújítás a megbeszélt határidőre. Ez egy fontos 
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pont a szolgáltatói oldalról nézve, hiszen megmutatja, hogy az idő és költség 
kockázatok mellett a kapcsolattartásnak is rendkívül fontos szerepe van az ügyfél 
által érzékelt projektkockázatok csökkentésében.  
 

Az elkészült ingatlan pszichológiai kockázatát befolyásoló tényezők 
fontossága (átlag, ahol 1=egyáltalán nem fontos 4= teljes mértékben fontos) 

 

Az elkészült ingatlan sajátnak ítélését meghatározó tényezők  átlag 
minden feladatban maximálisan részt vegyen 2,52 
minden döntést Ön hozzon meg 2,95 
minden beépítésre kerülő anyagot Ön válasszon ki 2,90 
a kivitelező folyamatosan tartsa a kapcsolatot Önnel 3,45 
a stílus az Ön ízlésének megfelelő legyen 3,72 
a költségek ne haladják meg az előre tervezettet 3,38 
családja, barátai véleménye az elkészült ingatlanról 2,36 
nem készül el az ingatlan a megígért határideig 2,91 

 
Forrás: saját kutatás, 2012. N=306 

 

A megvalósulás során tovább elemeztem a hibák forrását, azt néztem, 
mennyire érzékelik a kockázati faktorokat a szolgáltatást igénybevevők. A 
válaszadók véleménye szerint a szakember hibái, a túlköltekezés és az időbeni 
csúszás jelentik a legnagyobb kockázatot. (H5 beigazolódott.) 

 
A projektmegvalósulás kockázati dimenziói  

(átlag, ahol 1=egyátalán nem befolyásol 4= teljes mértékben befolyásol) 
 

Kockázati dimenziók átlag 
tervező, kivitelező szakemberek hibái 3,43 
barátok, család rossz tanácsai 2,19 
rossz stílusválasztás 2,68 
túlköltekezés 3,35 
határidők csúszása 3,03 

 
Forrás: saját kutatás, 2012. N=306 

 

Az eredmények szerint tisztában vannak a stílusválasztás hordozta 
veszélyekkel is az alanyok, még ha ezt nem is érzékelik olyan mértékű kockázatnak, 
mint a szakember hibáit, a költség és időkockázatot. Ebből azt a következtetést 
vonom le, hogy ha tisztában vannak a megbízók azzal, hogy milyen fontos az, hogy 
milyen környezetben, milyen stílusú térben élnek, akkor hajlandóak is rá költeni, 
tehát a szolgáltatói oldalnak ez a fajta marketing megközelítés eredményes lehet. 

 
A szakember újra-megbízásának okait vizsgálva azt az eredményt kaptam, 

hogy a válaszadók 76%-a nagymértékben az alapján dönt, milyen volt a viszonyuk a 
múltban, 77%-uk pedig az elvárt minőségi megvalósításhoz köti az 
újrafoglalkoztatást. A minta 80%-a azt nyilatkozta, hogy teljes mértékben fontos az 
előző projekt költségkeretének betartása az új megbízás elnyeréséhez, és a határidők 
tekintetében sem volt más az eredmény (74%). 

Az is befolyásolja a megbízókat, hogy az elkészült ingatlant mennyire tudja 
sajátjának érezni a felújítást követően (74%), és fontos a szolgáltatások 
komplexitása is 66% szerint nagymértékben. (H6 beigazolódott.) 
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A szolgáltatói oldalról megközelítve azt néztem, hogy mekkora összeget 

hajlandóak átlagosan a megbízók rákölteni a felújítandó ingatlanra %-os arányban. 
Véleményem szerint ebből jól lehet következtetni az árképzés során a szolgáltatások 
árára. 

Azt az eredményt kaptam, hogy a minta alanyai közül legtöbben a 
válaszadók 22%-a az ingatlan értékének 10%-át fordítaná felújításra; 21% a 
forgalmi érték 20%-át, 16%-pedig az ingatlan értékének 30%-át hajlandó áldozni 
felújításra. Az első egyeztetések során a szolgáltatóknak rá kell kérdezniük, a 
keretszámokra,  hogy mekkora a ráfordítható pénzösszeg nagysága amit a 
felújításra szánnak a beruházók. 

 
A pénzügyi kockázatvállalást vizsgálva azt néztem, hogy a jelen jövedelmük 

hány százalékáig vállalnának havonta részletfizetést a megkérdezettek. Az 
eredmények szerint jelen jövedelmének 10%-ig, a válaszadók 24%-a. vállalna hitelt. 
Jövedelmének 11-20% közötti mértékét fordítaná erre a minta 28% -a. Azonban a 
21-30%-os mértéket is igen sokan (41%) vállalnák fel egy ingatlan felújítás esetén, 
mely igen merész döntésnek minősíthető a jelenlegi gazdasági helyzetben.  

 

4.3.3 Összefüggés vizsgálatok eredményei 

 
H1 hipotézisem szerint az általam megkérdezettek körében az ingatlan 

állapota összefügg a szolgáltató választás preferencia rendszerével. Például: minél 
rosszabb az ingatlan állapota, annál fontosabb a szakember által kínált 
szolgáltatások komplexitása. 

 
Ennek vizsgálatára varianciaanalízist alkalmaztam. Az eredmények alapján 

azt állapíthattam meg, hogy a szolgáltató választás szempontrendszere és a jelenlegi 
ingatlan állapota között nincs szignifikáns kapcsolat. (sig>0,05). A kategória 
átlagok nem különböztek szignifikánsan egymástól. 

 
Azt is megvizsgáltam – mert szolgáltatói oldalról nézve fontosnak tartom – 

hogy a megrendelők stílusválasztása összefüggésbe hozható-e az iskolai 
végzettséggel, a nemmel vagy az egy főre jutó havi nettó jövedelemmel. 

A variancia analízis eredménye azt mutatta, hogy a vizsgált szocio-
demográfiai ismérvek nem gyakorolnak hatást a stílusválasztásra. Tehát úgy tűnik, 
hogy más fogyasztói ismérvek – megítélésem szerint például egyéni értékrend, 
életstílus, társadalmi és kulturális hatások – lehetnek inkább a meghatározók az 
egyéni stílusválasztásban.  

Az összefüggés vizsgálatok eredményét a 7. számú melléklet 4.-7. ábrák 
tartalmazzák. A későbbiekben szeretném kutatásomat folytatni, a fogyasztói 
magatartás társadalmi tényezőinek vizsgálatával is. 
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5. Egy projektmunka folyamat bemutatása gyakorlati példán keresztül 
 

Diplomamunkám egy gyakorlati, kockázatos döntési problémát vizsgál, 
többkritériumos döntéstámogató célmátrix segítségével. A mátrixot konkrét példa 
adataival töltöm fel, és az így nyert eredményt elemzem. 

 
Véleményem szerint az így kapott információtöbblet elemezhetősége és 

összehasonlíthatósága minimalizálja a tévedés és a befolyásolhatóság esélyét a 
döntéshozóknál. 

 
A vizsgálat egy közbeszerzési eljárás során beérkező pályázati anyagokat 

dolgoz fel, a pályázati kritériumokat egyértelműen definiálták. 

5.1 A kockázatos döntési probléma megfogalmazása, leírása 
 
A Projekt célja 
 

A döntéshozók számára több célkritérium figyelembevétele nem könnyű 
feladat, a vizsgált esetben ezért előre definiáltam az egyes döntéstámogató, 
úgynevezett döntési súlyokat is, hogy a végső összehasonlításnál ez még 
hatékonyabban és egyértelműen pontosítsa a nyertes kilétét.  

 
Egy Önkormányzat szeretné felújítani a polgármesteri hivatalt és ehhez 

közbeszerzési eljárást ír ki. Financiálisan Európai Uniós pályázatból fedezik a pénz 
nagy részét. A saját tőkerészt, ami a pályázat elnyerésének feltétele, 35%. Ezt a 
saját tulajdonában lévő frissen kiparcellázott telkei eladásából teremti elő (52,5 
millió Ft). Ezt az összeget, amire szükség van, az előzetes környezettanulmányok 
során már megállapították. A 97,5 millió forintot, már rendelkezésére bocsátja az 
Unió, elszámolási kötelezettséggel. Így összesen a kivitelezés bruttó 150.000.000.-
Ft-ba kerül várhatóan, további likviditási tartalékkal a település nem rendelkezik, 
tehát a költségeket nem lehet túllépni. 

 
Azért kockázatos a döntési probléma, mert ha megadott határidőre nem 

valósul meg a beruházás, az Uniótól kapott pénzt vissza kell fizeti. A kivitelezés 
várhatóan 3 hónap időintervallum alatt megvalósítható, mivel az ingatlan 
összességében 520m2. (Tartalmaz ez bontási, építőmesteri, tetőfedői, bádogos, 
burkoló, festő és mázoló munkákat-szakipartól függően.) A meghívásos pályázatra 
tíz pályázati anyag érkezett be, amiből csak 7 db felelt meg az előre definiált formai 
és tartalmi követelményrendszernek. A kivitelezés megkezdése előtt ténylegesen 
megszülettek már nem csak az építészeti engedélyezési, hanem a kiviteli tervek is, 
pontos anyagkiírással.  

 
Célom általánosan a táblázatba rendezéssel, a döntéshozói egyéb befolyások 

kiiktatása, korrupciómentes, racionális preskriptív döntések hozatalára törekszem. 
Racionális, objektív és logikusan gondolkodó, világos célkitűzések esetén, ha 
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minden döntési kritérium és választási kimenet ismert, feltételezhetően, ha a 
döntéshozó preferenciái konstansak, akkor racionális döntési körülmények között 
optimális vagyis preskriptív döntés születnek (Székely, 2010). 

 
Véleményem szerint ez a példa jellemzően magyarországi, kistérségi. Ha 

megkérdeznének egy szakembert, hogy mire fordítsák a pályázati pénzt, vagy mire 
pályázzanak, akkor az nem azt javasolná, hogy ingatlanrekonstrukcióra, vagy 
„főtérszépítésre” költsenek – kivéve, ha Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szándékkal teszik ezt – hanem olyan beruházásösztönző pályázaton kellene részt 
venni, ami munkahelyeket teremt, illetve profitot képes termelni. Ha ez már szépen 
prosperál – mármint az önkormányzat vállalkozása – akkor lehet díszburkolattal 
felújítani a Fő utcát. 

 
Olyan újító kidolgozott koncepciótervre van szükség, mely tartalmazza az 

előre kiválasztott önkormányzati területeket – természetesen olyan településeken, 
ahol megfelelő forrásellátottság van, például az Iparűzési adó fedezetéből, vagy 
Uniós forrásokból. Ki kell választani a megfelelő építészirodát, vagy projektgazdát, 
és kész, kidolgozott tervet kell a döntéshozók elé bocsátani. A kidolgozott tervnek 
nem csak látványtervekkel, hanem a teljes infrastruktúrát tartalmazó kész-egész 
szabályozási javaslattal kell rendelkeznie. Ha a koncepcióterv sikeres, 
implementálható más regionális térségekre is. 

 
Az építésziroda szempontjából a metódust publikálva, az így szerzett piacon, 

könnyebben jut megbízásokhoz. A térségekben munkahelyteremtő szerepet tölthet 
be, mint a projektmunka gazdája. A második megvalósult projektfolyamatot 
követően, létre tud hozni egy olyan csapatot projekt team-et, amely külföldi 
területeken is el tudja végezni ezt a tevékenységet. 

 
Porter szerint: „nem elég magunkat állandóan a versenytársakhoz mérnünk, 

gyors, eredeti lépésekre kell törekednünk”(Porter, 1985). 
 

„Abból kell kiindulnunk, hogy a fogyasztók milyen megoldási javaslatokat 
keresnek problémáik megoldására, ha ezek kívül esnek az iparág határain, akkor 
nekünk is ki kell lépnünk” (W.Chan Kim – Renée Mauborgné, 1999). 
 

Nem elég csak a döntéshozók elé tárni az adott projekt koncepciótervét, 
hanem a lakosok támogatásának megszerzésére is törekednünk kell. Ehhez 
nélkülözhetetlen az építőipari ismereteken és a tervezői tapasztalaton túlmutató 
ügyfél kommunikáció, marketing kommunikáció és a Public Relations (PR) 
megléte. Ha hatékonyan, és jól tudjuk kommunikálni érdekeik fontosságát, azok 
támogatásával hatást tudunk gyakorolni a döntéshozókra. 

5.2 A döntési probléma és a költség- és eredménykalkulációk vizsgálata 
 
Több célkritérium együttes figyelembevétele esetén a legjobb megoldások 

egyike a táblázatba történő rendezés, és a kritériumok súlyozása. A beruházói 
preferenciák közül kiemelném a gazdasági erőforrások költségminimalizáló és a 
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garanciamaximalizáló törekvéseit. Beruházási példám során a klasszikus értelemben 
vett beruházási kalkulációkat nehezen lehet értelmezni, mivel nem várunk tényleges 
profitot a beruházás megvalósításától. Hacsak a jólét- és presztízsnövekedést, illetve 
a javuló munkakörülményeket nem tekintjük haszonnak. – Tehát a beruházás 
jövedelmezőségét, a különböző beruházási összehasonlításokat és a gazdasági 
küszöbértékek vizsgálatát csak részben, vagy nem tudjuk elvégezni. A nyertes 
pályázatoknál figyelembe veszik a referenciák létét, és a garanciális feltételeket is, 
nem biztos, hogy a legolcsóbb ajánlat lesz a kimenetben a legjobb ajánlat, a súlyok 
pontos meghatározása ezért nagyon fontos. Egy gazdasági tevékenység esetén a 
hozamok és a ráfordítások hányadosa nagyobb, vagy szélsőséges esetben egyenlő 
eggyel. A Fedezeti Hozzájárulás maximalizálása elengedhetetlen kritérium, mely 
szempontokat figyelembe veszek az diplomamunka készítésénél. Annak érdekében, 
hogy a megfelelő optimális döntés megszülessen, klasszikus értelemben figyelembe 
kell venni a szóba jöhető gazdasági előnyöket és áldozatokat. Ha csak 
költségoldalról vizsgáljuk a kérdést, akkor mind az állandóan, mind a változóan 
fellépő költségeket is figyelembe kell vennünk. A fix költségek főként a termelés 
volumenétől függetlenek, nagyságuk állandó egy adott időszakra vonatkozóan.  

 
A példám nem a termelés hatékonyabbá tételével foglalkozik, hanem a 

rendelkezésre álló erőforrás leghatékonyabban való felhasználásával, így ezt ebben 
az esetben nem tudjuk pontosan kiszámolni, de egy megközelítő becslést készítek, 
hogy a pályázat során kapott anyagok kiugró eltérései kiszűrhetőek legyenek, ezt 
mutatja be a 3. és 4. táblázat. 

 

3. táblázat: Beruházási költségek előkalkulációja 
 
megnevezés: várható költség: ajánlati ár- várható végösszeg: 

Építőmesteri munkák 37.390.000.- Ft+ Áfa (25%) 

Tetőfedés Ép
íté

sz
e

t 

15.520.000.- Ft+ Áfa (25%) 

Gépészet 16.560.000.- Ft+ Áfa (25%) 

Elektromos hálózat 10.630.000.- Ft+ Áfa (25%) 

Bútorozás Be
ls
őé

pí
té

sz
et

 

23.480.000.- Ft+ Áfa (25%) 

Takarítás, beköltözés  420.000.- Ft+ Áfa (25%) 

 
 

 

104.000. 000.- Ft 
+ Áfa (25%) 

 

Forrás: Az adatok saját becslések eredményei. Építőipari normatáblázatok és a vállalkozás saját adatbázisának 
felhasználásával készítettem. 

 
 

4. táblázat: Építőipari részmunkák költségkalkulációja 
 
megnevezés: várható részösszeg: várhat. végösszeg: 

Építőmesteri munkák 
álmennyezet 550. 000.- Ft 
válaszfalak 450. 000.- Ft 
nyílászárók bontása 900. 000.- Ft 
tetőszerkezet 1.700. 000.- Ft 
padlóbontás 600. 000.- Ft 
gáz-, villany-, víz kikötés  benne a gépészeti 

árakban 

1. Bontás 

Konténer, szállítás 800. 000.- Ft 
2. Külső hőszigetelés Dryvit, kenhető vakolat 2.920. 000.- Ft 

 
 
 
 
 
 
 

37.390.000.- Ft 
+ Áfa (25%) 



 - 57 -

3. Portál és nyílászáró 
beépítés 

szerelés, párkányok 11.980. 000.- Ft 

statikus szakvéleménye 150. 000.- Ft 
vasszerelés 1.650. 000.- Ft 

4. Födém és lépcső kialakítás 

szárazpadló, hangszigeteléssel 1.150. 000.- Ft 
5. Válaszfalépítés, előtétfalak  pince, földszint, emelet 1.980. 000.- Ft 
6. Álmennyezet építés 300 m2 2.050. 000.- Ft 
7. Padló és oldalfalburkolás 670 m2 3.000. 000.- Ft 
8. Glettelés, festés gipszkartonozás 4.980. 000.- Ft 
9. Belső ajtók, kilincsek 50 db 2.530. 000.- Ft 

 

Tetőfedés 
fedélszékek, szelemenek 
cseréje 

5.760. 000.- Ft 

lécezés, szigetelések, fóliák 3.530. 000.- Ft 

1. Ácsmunkák 

cserepek, bádogos munkák 4.980. 000.- Ft 
2. Kémény  1.250. 000.- Ft 

 
 

15.520. 000.- Ft 
+ Áfa (25%) 

 

Gépészet 
1. Klíma- gépészet átszerelés  2.920. 000.- Ft 
2. WC-k szerelése, kézmosó 

kialakítás, szerelvényezés 
 3.000. 000.- Ft 

3. Konyha kialakítás szivattyúval 860. 000.- Ft 
4. Fűtés, kazán, radiátorok, 

engedélyek, stb. 
Kazán, gázóra, radiátorok, 
kéménybélelés 

9.780. 000.- Ft 

 
 

16.560. 000.- Ft 
+ Áfa (25%) 

 

Elektromos 
1. villanyszerelés Áram, óra átszerelés, 

engedélyek 
2.580. 000.- Ft 

2. Portál világítás,  Külső fények 1.860. 000.- Ft 
3. Mennyezeti világítás 60 db 1.770. 000.- Ft 
4. Gyengeáram Számítógépek 8 db 2.150. 000.- Ft 
5. Álmennyezeti világítás rejtett, indirekt fények 1.430. 000.- Ft 
6. Riasztó, kamera  840. 000.- Ft 

 
 
 

10.630. 000.- Ft 
+ Áfa (25%) 

 

Bútorozás 
1. Fix, beépített bútorok  5.080. 000.- Ft 
2. Árnyékolók  3.670. 000.- Ft 
3. Lépcső átszerelés +burkolás, esetleg 

padlószőnyeg 
390. 000.- Ft 
480. 000.- Ft 

4. Tapéta Vinil tapéta, 2.350. 000.- Ft 
5. Falburkolatok  2.790. 000.- Ft 
6. Csempék, járólapok  3.820. 000.- Ft 
7. Székek 30 db 1.140. 000.- Ft 
8. asztalok 15 db Íróasztal 1.100. 000.- Ft 
9. Fotel 10 db 530. 000.- Ft 
10. Kanapé 4 db 1.280. 000.- Ft 
11. Tükrök  150. 000.- Ft 
12. Konyhabútor 2 db asztal, 6 db szék 700. 000.- Ft 

 
 
 
 
 
 

23.480. 000.- Ft 
+ Áfa (25%) 

 
 

Takarítás, beköltözés 
1. Szerelvényezés utáni 

takarítás 
Ablakok mosása stb. 280. 000.- Ft 

2. Beköltözés  140. 000.- Ft 

 
420. 000.- Ft 
+ Áfa (25%) 

Forrás: Az adatok saját becslések eredményei. Építőipari normatáblázatok és a vállalkozás saját adatbázisának 
felhasználásával készítettem. 

 
Az elkölthető bruttó 150.000.000.-Ft, az nettó 120.000.000.-Ft+Áfa (jelenleg 

25%), ha ebből levonjuk az EU pályázatban szereplő forrástartalékot, ami a 
váratlan, de mégis várt kiadások fedezésére van elkülönítve (16.000.000.-Ft+Áfa), 
akkor a beruházásra összesen 104 millió forint áll rendelkezésre. 
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Felújítás utáni energiaköltségek Kezdeti energia fogyasztás díjai

5.2.1 A beruházás várható megtérülése 

 
Az épület felújítását követően energetikailag az nagymértékben javul, így a 

fenntartási, fűtési és hűtési, valamint az üzemeltetési költségei csökkennek. Így a 
fedezeti hozzájárulás csökken, mivel a fedezeti hozzájárulás (FH) az állandó vagy 
fix költségek fedezetére szolgál. Mivel az Inputok, közvetlenül a beszerzés után 
kerülnek felhasználásra ezért a Termelési Érték (TÉ) helyett a Bevétellelt (B) és a 
Teljes költség (Kt) helyett a Kiadást (K) kell alapul venni az esetleges, optimális 
beruházási mennyiség meghatározásával kapcsolatban felmerülő költség és 
eredményszámításoknál. 

 
A munkahatékonyság az épület funkcionális átszervezésével, és a 

munkakörülmények javításával sokat változik. Beléptető- és kamerarendszer lesz az 
épületben, így a foglalkoztatottak számát is le lehet csökkenteni. Várhatóan 
kevesebb ügyintézőre lesz szükség, a karbantartói és portási munkakörök 
átszerveződnek, és a portás, mint pozíció megszűnik, az eredeti három bejáratot 
csak egy váltja majd fel.  

5.2.2 Az energiaköltségek várható alakulása 
 

Az energiaköltségek, vagyis a változó költségek jelentősen csökkenthetőek, 
így a közel 30%-os megtakarítás segít a fedezeti hozzájárulás optimalizálásában, az 
energiaárak változatlanságát feltételezve, ceateris paribus. A 5. ábrán az 
energiaköltségek becsült költségkalkulációját szemléltetem az építésziroda által 
szolgáltatott adatok alapján. Az összegek ezer forintban értendőek, jól láthatóak a 
megtakarítás mértéke az egyes adott hónapokban. A fűtési költségek 
optimalizálásával jelentős költségcsökkenés realizálható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: Az energiaköltségek becsült költségkalkulációja  
Forrás: Az adatok saját becslések eredményei a vállalkozás  
adatbázisának felhasználásával készítettem. 

5.3 A döntési mátrix több kritérium figyelembevétele alapján 
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A döntési mátrix összetett és jól összehasonlítható módon vizuálisan 
szemlélteti az egyes ajánlatok és az azokhoz rendelt súlyok arányát a maximum 
értékekhez viszonyítva. 

 
Az előre meghatározott preferenciák alapján a döntéshozók megállapodnak 

az egyes szempontok fontossága tekintetében, és ezekhez numerikus értékeket –
súlyokat – rendelnek. A táblázat adatainak feltöltése után elvégeztem a szükséges 
analíziseket, és megállapítottam a szempontok alapján az adott értékkategória – 
sorok legjobb ajánlatait, majd ezek súlyát és a hozzá viszonyított többi ajánlat 
súlyértékeit. Az adott szempont legjobb ajánlata kapta a maximális pontszámot, az 
így kapott szempontok szerinti súlyok a táblázat alján kerültek összesítésre. Az 5. 
táblázatom a döntési mátrix egyes részkalkulációját tartalmazza. 

 
5. táblázat: Döntési mátrix 

 (A táblázatban szereplő adatok ezer forintban értendőek.) 
 

megnevezés: A B C D E F G Súly 

Ajánlati ár (ezer Ft+Áfa) 100 550 89 300 103 050 110 760 93 780 89650 107035 
reciprok (1/X *1000000) 9,945 11,12 9,70 9,02 10,66 11,15 9,34 
arány a max. értékhez viszonyítva 0,89 1,00 0,87 0,80 0,95 0,99 0,83 
súly 53,40 60,00 52,2 48,00 57 59,4 49,8 

 
 
 

60 

Minőségi anyaghasználat (%) 35 20 40 40 23 18 38 
arány a max. értékhez viszonyítva 0,87 0,50 1,00 1,00 0,57 0,45 0,95 
súly 6,09 3,50 7,00 7,00 3,99 3,15 6,65 

 
 
7 

Teljesítési bankgarancia (%) 33 30 32 15 25 22 31 
arány a max. értékhez viszonyítva 1,00 0,91 0,97 0,45 0,76 0,66 0,94 
súly 5,00 4,55 4,85 2,25 3,80 3,30 4,70 

 
 
5 

Rugalmasság a kezdési időp. (%) 80 35 75 27 78 15 35 
arány a max. értékhez viszonyítva 1,00 0,44 0,94 0,34 0,97 0,19 0,44 
súly 6,00 2,64 5,64 2,04 5,82 1,14 2,64 

 
 
6 

Jótállási bankgarancia (%)  10 30 17 30 30 10 15 
arány a max. értékhez viszonyítva 0,33 1,00 0,57 1,00 1,00 0,33 0,50 
súly 1,32 4,00 2,28 4,00 4,00 1,32 2,00 

 
 
4 

Többletjótállási idő (év)  4 1 3 2 3 1 1,5 
arány a max. értékhez viszonyítva 1,00 0,25 0,75 0,50 0,75 0,25 0,37 
súly 6,00 1,50 4,50 3,00 4,50 1,50 2,22 

 
 
6 

Késedelmi kötbér (ezrelék/nap)  1 1 1 0,9 0,8 1 0,5 
arány a max. értékhez viszonyítva 1,00 1,00 1,00 0,90 0,80 1,00 0,50 
súly 5,00 5,00 5,00 4,50 4,00 5,00 2,5 

 
 
5 

Számlázás gyakorisága (db szla.) 2 4 2 2 2 2 4 
reciprok 1 0,5 1 1 1 1 0,5 
arány a max. értékhez viszonyítva 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 
súly 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 

 
 
 
4 

Fizetési határidő (nap) 60 30 90 30 45 60 90 
arány a max. értékhez viszonyítva 0,66 0,33 1,00 0,33 0,50 0,66 1,00 
súly 1,98 0,99 3,00 0,99 1,50 1,98 0,99 

 
 
3 

Összes kapott pont a súly szerint 88,79 84,18 88,47 75,78 89,11 80,79 73,5 100 
Maximumot elért pályázó     89,11    

Forrás: Az adatok saját kalkulációim eredményei, a vállalkozás saját adatbázisának felhasználásával 
készítettem. 
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Az „E” kivitelező ajánlata a legjobb az egységes szempontrendszer szerint, a 
kivitelezés nem várt költségeinek fedezésére további 10,22 millió forint marad a 
megállapodás szerint, ami részben visszakerül az EU-hoz, részben az 
Önkormányzat költségvetésében megmarad, a százalékos arányok 
figyelembevételével. Természetesen, ha a forrástartalék sem kerül felhasználásra, 
azt is az előzőek szerint kell elosztani. 
 

Mivel egy közösség érdekeit szeretnénk előtérbe helyezni, fontosnak tartom, 
hogy a döntéshozók egyéni preferenciáitól, érdekviszonyaitól mentes, a 
kockázatvállalási hajlandóságuktól független, és az esetleges emberi korlátok 
kiszűrésével történő Normatív szabályokat alkalmazzanak.  

 
„A normatív döntési szabályok modellként, összehasonlítási alapként 

szolgálnak a döntések ellenőrzésénél és elemzésénél. Segítségükkel az indokolatlan 
eltéréseket, a döntéshozók túlzott egyéni preferenciái kiszűrhetőek”(Székely, 2010). 

 
A beruházás eredményei: a regionális munkahelyteremtés és a helyi 

vállalkozások megerősödése, akik alvállalkozóként is megjelennek. Ez a beruházás 
folyamán közvetett nyereség. A foglalkoztatottak számának alakulása becslések 
szerint további megtakarításokat eredményez.  

 
További nyereség még az EU által biztosított pénzkeret, amit szintén nem 

kell visszafizetni, ha sikeresen és szabályosan megvalósul a beruházás. Ez 
forintosítva 97,5 millió forint. A tényleges nyereségen felül a közösség is profitál 
mind, erkölcsileg, mind közvetett módon a beruházásból. 

 
A bemutatott praxisorientált példám egy másik megoldását is szemléltetem 

diplomadolgozatomban, a fenti bemutatott szakirodalmi megközelítés kritikájaként. 
 

5.4 A fenti probléma megoldása COCO Y0 segítségével 
 
A fenti példa, vagyis egy közbeszerzési eljárás elemzése más 

megközelítésből: Saját tapasztalatok és érdeklődés alapján készült a munka ezen 
megoldása, célom az volt, hogy olyan tapasztalatokra épülő anyagot készítsek, ami 
segítséget nyújthat a későbbiek során másoknak ahhoz, hogy egy adott beruházás 
során miként tudja kiválasztani az ajánlatok közül a számára legjobbat. 

 
A szakirodalmi megközelítést azért nem tartom tökéletesnek, mert a döntés 

potenciálisan szubjektív súlyok mentén született, vagyis a döntéshozó objektivitása a 
súlyok meghatározásakor „sérülhet”, ami előrevetheti a korrupció megjelenését. 

 
Az adatvagyon már rendelkezésemre áll, hiszen az előző vizsgálat során már 

összegyűjtöttem, és felhasználtam azokat. A készített táblázatok, melyekben a 
kiértékeléseket végeztem, az (https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Epitesz) 
egyetemi honlapon elérhetőek. 
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Az objektumok (sorok) meghatározása: 

 
A,B,C... stb. anonim tervezői kódok (A meghívásos pályázatra tíz pályázati 

anyag érkezett be, amiből csak 7 db felelt meg az előre definiált formai és tartalmi 
követelményrendszernek, ezeket a pályázati anyagokat a döntéshozó bizottság A – 
G-ig betűkkel jelölték a döntési folyamat során.) 

 

Az attribútumok, és irányok meghatározása: 
 

 Minőségi anyaghasználat (%) – minél magasabb a minőségi anyaghaszná-
lat, annál drágább lehet az objektum. 

 Teljesítési bankgarancia (%) – minél nagyobb a teljesítési bankgarancia, 
annál nagyobb a lehet az ár, és értékesebb lehet az objektum. 

 Rugalmasság a kezdési időpont esetén (%) – minél rugalmasabb a kezdési 
időpont, annál nagyobb a határidőre történő megvalósulás esélye. 

 Jótállási bankgarancia (%) – minél nagyobb a bankgarancia, annál 
biztosabb a projekt megvalósulása. 

 Többletjótállási idő (év) – minél hosszabb a többletjótállási idő, annál 
valószínűbb, hogy minőségi munkát végez a kivitelező. 

 Késedelmi kötbér (ezrelék/nap) – minél magasabb a kötbér összege, annál 
valószínűbb a határidőre történő teljesítés. 

 Számlázás gyakorisága (db számla.) – minél kisebb a számlázási 
időintervallum, annál kockázatosabb a teljesítés, elveszítjük az esetleges 
kamatokat. 

 Fizetési határidő (nap) – minél hosszabb a fizetési határidő, annál tovább 
tudjuk mi használni a pénzt. 

 Ajánlati ár (ezer Ft+Áfa) – minél kisebb az ajánlati ár, azonos tartalom 
mellett, annál több pénzünk marad további célok teljesítésére. 
 

Az elemzések összehasonlítása: 
 

A szakirodalmi módszer elemzése során a következő lépéseket kellet 
megtennem ahhoz, hogy az eredményeket megkapjam: az adatvagyont meg kellett 
szereznem, a számítások, kiértékelések sorrendiségét meg kellet határoznom, és a 
szakértői munkát, elemzést le kellett folytatnom. 

 

Ezzel szemben a hasonlóságelemzési módszer esetén az adatvagyont szintén 
meg kellet szereznem, de az elemzéshez szükséges technikai rendszer az MY-X 
elemző program ingyen a rendelkezésemre áll az egyetemi honlapon 
(http://miau.gau.hu/myx-free/coco/index.html), a szakértői munka, elemzés 
lefolytatása megint azonos volt. 

 

A ráfordítások költségvonzata az adatvagyonok megszerzése esetén, az 
összes elemzési módszernél azonos (útiköltség, idő, keresés az adatbázisban az 
egyeztetett időpontban) hozzávetőlegesen 8000 HUF (Optimális esetben ez 0 HUF-
ra redukálható). Az ingyenesen hozzáférhető technikai rendszer mindkét esetben 0 
HUF. 
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A szakértői munka költségvonzatai: elemzési munkaidő: 4 óra munkaidő 
5000 HUF/órával számolva összesen 20000 HUF költséget jelent. A 
hasonlóságelemzés: 30 perc munkaidő 5000 HUF/órával számolva összesen 2500 
HUF. A hasonlóságelemzés módszerével elvégzett feladat által megtakarított érték 
hozzávetőlegesen: 17500 HUF. Az önellenőrzési mechanizmusok költségvonzata: 
önkényes szakértői vélemény 1 óra: 20000 HUF, önellenőrzési számítások: 0 HUF. 

 
A szuboptimális megoldás kockázata önkényes szakértői vélemény esetén, 

szakirodalom elrendelésével: 20000 HUF. Vagyis összesen 65500 HUF 
megtakarítás reményében kezdtem el az elemzést, ami 30 perc tényleges 
munkavégzést jelent. 

 
A saját megoldás bemutatása: 

 
Az elemzést a következő lépések lefolytatásával végeztem el: adatgyűjtés 

(Litkey Építész És Design Stúdió), objektumok, attribútumok meghatározása, 
alapadatok munkalapra való rögzítése. Pivot tábla készítése az alapadatok 
felhasználásával. A Pivot tábla alapján az egyes attribútumoknál külön-külön 
rangsorolást végeztem, ebből megkaptam a tanulási mintát, illetve a rangsor táblát. 

 
COCO-online módszer alkalmazásával, a direkt alakzat munkalapon, COCO 

Y0 elemzést készítettem a rangsormátrix segítségével, majd létrehoztam az Inverz 
táblát a rangsor megfordításával a tanulási minta_2 munkalapon. A COCO Inverz 
táblát az Inverz alakzat munkalapon helyeztem el. 

 
A tanulási minta_3 munkalapon a Pivot táblából az Ajánlati árat átvittem az 

egyenlet másik oldalára, létrehoztam az új rangsormátrixot a kibővített adatokkal, és 
lefutattam a COCO STD-t. A COCO STD eredménye az std_direkt munkalapon 
található. Majd létrehoztam az inverz táblát a tanulási minta_4 munkalapon, és 
ismét lefuttattam a COCO STD-t, az új inverz-rangsormátrixszal. A kapott adatokat 
az inverz_std munkalapon helyeztem el. Az elemzést a COCO táblák 
kiértékelésével végzem el. 

 
Az eredmények értelmezése összehasonlítás esetén a következő: 

 
COCO Y0 alkalmazásakor minden esetben hitelteles eredmény született, 

négy esetben született 100 % feletti eredmény. 
COCO STD alkalmazásakor négy esetben hitelteles eredmény született, 

három esetben hiteltelen. 
 
Eredmény: 
 
A legjobb ajánlatot a „D” ajánlattevő tette, másodikat a „G”. Az első és a 

második helyezett között megközelítőleg kétszeres különbség van, ami egyértelmű 
fölényt mutat, ez szignifikáns különbség. Ha az eredeti megoldást és a COCO-
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elemzés eredményeit összehasonlítom, akkor ez utóbbit kell mérvadónak tekinteni, 
mivel ez kizárja a szubjektivitást az elemzésből. 

 
Az eredmények összehasonlításakor látható, hogy az eredeti, szakirodalmi 

megközelítés és a COCO elemzés közti különbség kézzelfoghatóan eltér. Az eredeti 
győztes „E” ajánlattevő visszaszorult a 4. helyre, és az új objektív győztes a „D” 
lett. A következő közbeszerzési eljárásnál több adatot kell bekérni a cégekről, 
referenciákat stb, hiszen ez tovább finomíthatja a képet. Minél több adatból vonunk 
le következtetéseket, annál objektívebb lesz az eredményünk.  

 
A tervezett 65500HUF helyett 10.500 HUF tényleges költséggel meg lehet 

valósítani az elemzést. 
Reális hasznosság: A szuboptimális kockázatok költségei, és a munkavégzés 

időtartalmának csökkenéséből származó költségek is kiesnek. 
 
Minden döntés kockázatot hordoz. Olyan szituációban, ahol a döntése 

másokra közvetlenül, vagy közvetve kihat, a döntés felelőssége még nagyobb. A 
döntéshozók szerepe ezért fontos és ezért kell objektíven kiválasztani az adott 
helyzetben legjobbnak tartott alternatívát. Ha nem lehet objektívan döntést hozni, 
elszámolni az objektivitásával, még akkor is bajba kerülhet a döntéshozó, ha nem 
szándékosan okozott kárt. 

 
A döntés vagy választás során a hasonlóságelemzés módszerével a 

kiválasztott „D” ajánlat a megelőző súlyozásnál nem elsőként került ki. Tehát 
valami (feltételezhetően szubjektív) oka van a torzításnak. Érdemes átgondolni, 
milyen szempontokkal lehetne még pontosabban meghatározni a kiválasztási 
kritériumokat. Meglátásom szerint ebben sokat segíthetne egy új közbeszerzési 
filozófia, az átláthatóbb, mindenki számára hozzáférhető pályázatok kidolgozása, 
mely megítélésem szerint mindannyiunk közös társadalmi érdeke. 
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6. Következtetések és javaslatok 
 
Dolgozatom egyik alapvető célja volt, hogy a szekunder és primer 

vizsgálataim eredményei alapján feltárjam a projektfolyamat megrendelői és 
szolgáltatói oldalának kockázati dimenzióit és azok csökkentésére konkrét 
javaslatokat tegyek. Ezeket a következő táblázatokban ismertetem: 

 
6. Táblázat: Észlelt kockázati dimenziók 

 
  pénzügyi 

kockázat 
időkockázat személyi 

kockázat 
társadalmi 
kockázat 

pszichológiai 
kockázat 

Ügyfél felé irányuló kockázatok 
A szakembernek el 
kell készítenie a  

Határidők betartása, 
tervek szállítása, 
kivitelezés szállítása. 

képzettség hiánya 
(kontár) 

Túltervezés, Tervező hibái a 
stílusválasztásnál 

pénzügyi tervet (az 
ütemezett 
költségvetést) a  

túlvállalás, személyiségbeli 
problémák, 

a saját érdekek az 
ügyfél elé helyezése  

rossz kommunikáció 

részletes 
költségkiírást,  

technológiai szünetek 
betartása, 

kompetenciák 
hiánya, 

tervező hibája a 
tervezés 
folyamatában 

barátok befolyásoló 
hatása 

tendereztetnie kell 
az alvállalkozókat, 
beszállítókat. 

bürokrácia akadályai  
pl: tervtanács, 
engedélyek beszerzése

alvállalkozók 
hiánya, 

  saját vágyak 
megvalósítása a 
projekten belül 
öncélúan  

A tiszteletdíjak 
fizetési határidejét 
be kell tartatni az 
ügyféllel. 

környezettanulmányok kommunikációs 
hibák 

    

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Szolgáltatói 
oldal 

  
  
  
  
  
  

   döntési jogosultság 
hiánya 

    

Kollegák felé irányuló kockázatok 
Az alvállalkozók 
fizetése, likvidnek 
kell maradni. 

határidők betartása,  alá fölé 
rendeltségből 
származó 
feszültségek, 

 

Folyamatos 
ártárgyalás helyett 
keretszerződés, így 
több energiája 
marad másra. 

 

 
Projekt teamen 
belüli feszültségek,  

Rossz hírnevű 
iroda, kihat a 
jövőbeli karrier 
tervekre. 

Rossz munkahelyi 
légkör befolyásolja a 
kimenetet. 

Szolgáltató felé irányuló kockázatok 
beköltözés, nyitás 
időpontja 

nem tud azonosulni 
a pro-duktummal. 

nem tud azonosulni a 
pro-duktummal. 

műszaki átadás átvétel 
(pl:gázmeo, lakhatási 
engedély, stb.) 

disszonáns a stílus 
a méret a funkció a 
társadalomban 
betölt9tt szereppel 

nem érzi sajátjának, az 
ingatlant 

  
 
 
  
Szolgáltatást 
igénybevevői 
oldal 
(fogyasztó) 

  
  

költségkeret 
betartása, reális, 
valós költséghelyek 
a költségvetésben, 
helyes ütemezéssel  
 
 
biztosítás a 
felelőségi szinteken 
mindenki részéről. 

  

rossz szakembervá-
lasztás, 
 
 
 
saját képességek 
ismeretlenségéből 
adódó hibák, pl 
döntésképtelenség nem hiteles nyomasztja az 

elkészült ingatlan 
mérete, funkciója 
megjelenése. 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A konkrét, feltárt kockázati dimenziók csökkentése érdekében a következő 
marketingjavaslatokat teszem a marketing-mix szempontrendszere alapján 
 

Az észlelt kockázatcsökkentési megoldások a termékpolitika tükrében a 
szolgáltatók részére a következők: a szolgáltatás minőségi fejlesztésével, a 
folyamatos kontrollal és visszaellenőrzéssel csökkenthető az ügyfél elégedetlenség, 
ami a fluktuáció (ügyfél-lemorzsolódás) megszüntetésével járhat. A termék / 
szolgáltatás folyamatának javításával is növelhető az ügyfélszám, és az 
ügyfélmegtartás hatékonysága. Maga a beruházási folyamat minden egyes feladat / 
beruházás esetén más és más. A szolgáltató az ügyfelei visszajelzéseiből tudja 
nyomon követni azt, hogy a folyamataival, szolgáltatásai minőségével az ügyfelei 
elégedettek-e.  

 
A beruházási folyamat lépéseinek bemutatásával az ügyfelek felé történő 

prezentálásával minden szakember elősegíti az ügyfél elégedettség, és bizalom 
kiépülését. Például: a kivitelező ütemezett (tényleges határidőket tartalmazó) 
ütemtervet adjon le a megrendelőnek az árajánlata mellé, hiszen ebből a megrendelő 
nemcsak a folyamatokról kap képet, hanem a költség és idővonzatok is világossá 
válnak számára.  

 
A szolgáltatásfejlesztés ez egyik elsődleges szempont, és feladat, ami a 

marketingmix többi területe segítségével valósítható meg. Szolgáltatásfejlesztés 
részeként lépjenek kapcsolatba profi marketingszakemberekkel a szolgáltatók. 

A marketingmix következő eleme, az árképzés. 
 
A szolgáltatóknak javaslom, több alvállalkozóval való szerződéskötést, 

kedvezményes áron, rugalmas feladatmegoldással, akár csomagszolgáltatásokra is. 
A fogyasztónak engedje át az ő kedvezményeit, vagy azok egy részét, amit az 
alvállalkozóktól, beszállítóktól kap, ez az ügyfélmegtartást nagymértékben 
elősegíti. 

 
Vonjon össze több projektet, és egyszerre szerezze be azok 

anyagszükségletét, mert így mennyiségi kedvezményeket is tud igényelni. 
 
Az alvállalkozók bevonásával a szezonális csúcsok esetén a munkák 

hatékonyan kiszervezhetőek, ez költségcsökkenéshez, illetve profitnövekedéshez 
vezet. A szolgáltatónak meg kell ismernie az ügyfelei diszkrécionális 
jövedelemkategóriáját, hiszen ez nagymértékben segít az árképzés során abban, 
hogy a megfelelő árrést kialakítsa. Meg kell ismerni a projekt költségkeretét is, 
aminek a betartására kell törekednie, hiszen az ügyfelek érzékenyek a 
túlköltekezésre. A minőség és az időtényezők szintén fontosak. Az ügyfélmegtartás 
alapfeltétele a kivitelezővel való jóviszony kialakítása, tehát a szolgáltatónak a 
„bizalom elnyerésére” kell törekednie. 

 
Az értékesítés folyamatán belül megjelenik az akvizíciós disztribúció, vagyis 

a szerződések, formanyomtatványok, árajánlatok, megkeresések formalizáltsága. 
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Nem elég a kommunikáció részeként a termék és szolgáltatás értékesítése az 
arculati elemek használata, a releváns tartalomra is oda kell figyelni. Tehát az 
ajánlattételnek pontosan tartalmaznia kell minden olyan információt, amit az 
ügyfélnek tudnia kell, még akkor is, ha jelenleg nem tudja, hogy arra szüksége lesz. 
(Például: ár, idő, folyamat, felelősök, engedélyek szükségessége, szabályozás, 
számonkérhetőség, garancia, biztosítékok, referenciák).  

 
A kommunikáció nem csak az arculati elemeket jelenti egy vállalat életében, 

hanem bele tartoznak a reklámoktól a CRM-ig, a PR-tól a CSR-ig a marketing-
kommunikációs aktivitások is. 

 
A kommunikáció során folyamatos kapcsolattartás szükséges. A CRM 

(ügyfélkapcsolat menedzsment) erre kínál jól használható informatikai 
megoldásokra épülő adatbázis-menedzsment megoldásokat. A kapcsolatmarketing, 
pedig túllép már a hagyományos ügyfélszolgálat keretein. 

 
A bizalmat keltő megjelenés a hagyományos marketing eszközök közül sem 

elhanyagolható, de a kapcsolat szervezésére és a partnerek (stake holder) 
kiszolgálására is ki kell jelölni a felelősöket. 1-1 ember tartja, 1-1 projekten belül a 
kapcsolatot az ügyfelekkel.  

 
Fontos az ügyfelek első és utolsó benyomása minden alkalommal, az 

egységes arculat megjelenése, az image is. Az alternatív kommunikációs 
lehetőségek keresése szükséges a piaci rések kitöltéséhez (pl.: kiállítások, 
újsághirdetések, weblap, facebook stb.). 

 
A szolgáltatónak (építész, kivitelező) kell készítenie egy formanyomtatványt, 

ami a lehető leggyorsabb módon kitölthető, hogy az árajánlat minél előbb az 
ügyfélhez kerülhessen. 
 
A szolgáltatást igénybevevők kockázatcsökkentésre adott javaslataim 
 

Pénzügyi kockázat csökkentésének módszere pl: A rosszul felmért pénzügyi 
kockázat, az eladósodás csapdájába vezetett sokakat. A szakemberek fel tudják 
mérni már tapasztalataik alapján is, melyek azok a pénzügyi kockázati pontok, 
amelyeket egy laikus, első felújítását végző még nem. 
 

A termékpolitikát nem tudom a szolgáltatást igénybevevő oldaláról 
másképpen megközelíteni, csak a tudatos fogyasztás oldaláról, vagyis a beruházás 
céljaként megfogamzódó produktum az ökoház, passzívház, energiatakarékos 
intelligens otthonok megrendelésében. 
 

A fogyasztói árképzés kockázatcsökkentési megoldásai: bizonyos 
pénzösszeg visszatartása a garanciális munkavégzésekre, (5-10%) a munkák végéig. 
Szükséges több árajánlat bekérése még a munkák megkezdése előtt. A szakemberek 
által leadott és kiszámlázott tételek ellenőrzése nélkülözhetetlen. Alternatív 
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árajánlatok bekérése a szakemberek tudta nélkül. Likviditás megőrzése. Folyamatos 
tartalékképzés az előre nem látott kiadások fedezetére. A költségvetés 5-8%-ára 
biztosan szükség lesz pluszban. Alternatív likviditási források keresése. A 
beruházás előtt gazdaságossági számítások, üzleti terv készítése szükséges 
szakemberek bevonásával.  

 
Fontosak lehetnek a beszerzési források, hiszen minden apró megtakarítás 

jelentősen csökkentheti az összköltségvetést. A pénzügyi megtakarítások mindenhol 
megjelennek, minél rövidebb ideig tart az építkezés, annál költséghatékonyabb, ha a 
megfelelő időpontban a megfelelő ember, a megfelelő anyagot a megfelelő helyre 
építi be. Tehát azonnal látszik, hogy egy igencsak összetett kérdéskör. 

 
Az előbb felsoroltakat tovább bontva a következő szempontokat javaslom 

figyelembe venni az építkezés megkezdése előtt a szakember kiválasztása során: 
Minőségi anyaghasználat minél magasabb a minőségi anyaghasználat, annál 
drágább lehet az objektum. Teljesítési bankgarancia minél nagyobb a teljesítési 
bankgarancia, annál nagyobb a lehet az ár, és értékesebb lehet az objektum. 
Rugalmasság a kezdési időpont esetén minél rugalmasabb a kezdési időpont, 
annál nagyobb a határidőre történő megvalósulás esélye. Jótállási bankgarancia 
minél nagyobb a bankgarancia, annál biztosabb a projekt megvalósulása. 
Többletjótállási idő (évben) minél hosszabb a többletjótállási idő, annál 
valószínűbb, hogy minőségi munkát végez a kivitelező. Késedelmi kötbér 
(ezrelék/nap) minél magasabb a kötbér összege, annál valószínűbb a határidőre 
történő teljesítés. Számlázás gyakorisága (db számla) minél kisebb a számlázási 
időintervallum, annál kockázatosabb a teljesítés, elveszítjük az esetleges kamatokat. 
Fizetési határidő (nap) minél hosszabb a fizetési határidő, annál tovább tudjuk mi 
használni a pénzt. Ajánlati ár (ezer Ft+Áfa) minél kisebb az ajánlati ár, azonos 
tartalom mellett, annál több pénzünk marad további célok teljesítésére. 

 
Fontosnak tartom a beszerzési források ellenőrzését, illetve meg kell előzni a 

disszonáns helyzetek kialakulását (pl: stílusválasztás, pszichológiai kockázatok 
csökkentése). 

 
A kommunikáció megjelenése: a szolgáltatást igénybevevőnek tudnia kell 

kommunikálni elvárásait, és meg kell tudnia hozni az adott döntéseket az adott 
időpontban, hogy sikeresen megvalósuljanak az elképzelései. Véleményem szerint a 
fogyasztók bizonyos hányada igényli a háttér-információkat és a szakmai érveket a 
döntéshozatal előtt. 

 
A tervező felé történő kommunikáció elősegíti a pozitív pszichológiai hatás 

kialakulását az otthonteremtés folyamatában. Az anyagválasztához is, és a 
stílusválasztáshoz is szükséges a jó kapcsolatteremtés a szolgáltatókkal, a bizalom 
kölcsönös kiépülése a legfontosabb.  
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7. Összefoglalás 
 
A diplomadolgozatom célja egy projektmunka marketing aspektusú 

vizsgálata volt egy konkrét építésziroda példáján keresztül. Arra törekedtem, hogy 
feltárjam egy beruházási folyamat során azokat a fázisokat, melyekből felépül egy 
beruházási folyamat. 

 
Fontosnak tartottam bemutatni a szolgáltatói és szolgáltatást igénybevevői 

oldalon megismert kockázati tényezőket és azok csökkentésére szolgáló 
módszereket. A beruházási probléma - hétköznapi nevén az építkezéssel, 
lakásfelújítással járó tevékenység - mindenki számára elérkezik az élete folyamán. 
Dolgozatom társadalmi hasznossága abban rejlik, hogy, ha időben felkészítjük 
mindazokat, akik szembenéznek ezzel a feladattal, nagymértékben 
megkönnyíthetem a dolgukat. Másfelől a szakemberek, akik a mindennapjaik 
operatív munkavégzése közben folyamatosan szembesülnek a projektfeladat 
összetettségével, nehézségével kiváló alapot képeztek a vizsgálandó folyamat 
feltárásához. A folyamat résztvevőinek megkönnyíti a sikeres munkavégzését a 
levont következtetések bemutatása, ha ismerik a megbízók elvárásait, vágyait, és 
érzékelt problémáit. 

 
Dolgozatom során a feladat megoldását a szakirodalom tanulmányozásával 

kezdtem. Ismertettem a folyamatmenedzsment közgazdasági aspektusait, majd a 
projektmenedzsment fogalmait és elméleti hátterét. 

 
Kiválasztottam és megvizsgáltam egy konkrét építészirodát, megnéztem 

általánosan milyen fázisokból épül fel egy általános beruházási folyamat. Az 
építésziroda elemzése során részletesen vizsgáltam a külső és belső környezetet, 
bemutattam a hazai piaci környezetet ugyanúgy, mint a szervezet belső felépítését, 
mindezt azért, hogy definiálni tudjam a vizsgált folyamat egyes fázisait. 
Megismerjem a megrendelői és kivitelezői álláspontokat, és javaslatot tudjak tenni a 
szolgáltatást nyújtónak és igénybe vevőnek egyaránt.  

 
A folyamat megismerése után, lefolytattam a primer kutatásaimat, melynek 

szerkezeti és módszertani felépítését a kutatási folyamatmodellem jól szemlélteti 
(3.ábra). Ezen kutatások megalapozását szolgálta, az az előzetes vizsgálatom, 
melynek eredményeként megalkottam egy beruházási-menedzsment modellt, ezt 
TDK dolgozatomban már leírtam és részeredményeit felhasználtam 
diplomadolgozatomban is.  

 
A primer vizsgálataim első fázisában építészekkel, kivitelezőkkel és 

projektmenedzserekkel félig strukturált interjút készítettem, majd ezeket kielemezve 
megalkottam a hipotéziseimet amelyek validálására kvantitatív kutatást végeztem. 

 
A kvantitatív fázis kiértékelése során a H1 hipotézisem szerint az általam 

megkérdezettek körében az ingatlan állapota összefügg a szolgáltató választás 
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preferencia rendszerével hamisnak bizonyult, mert a szolgáltató választás 
szempontrendszere és a jelenlegi ingatlan állapota között nincs statisztikailag 
igazolható szignifikáns kapcsolat. 

 
A H2 hipotézisem alapján, miszerint a megbízói, szolgáltatást igénybevevői 

oldalon fontosabb az építésszel való kapcsolat, mint a kivitelezővel fenntartott 
viszony az elképzelések megvalósulása tekintetében, szintén hamisnak bizonyult. 

 
A H3 hipotézisem, ami szerint a megkérdezettek tisztában vannak az 

előkészítés fontosságával, a részletes költségvetés és kiviteli tervek 
szükségességével egy beruházási projektfolyamat során beigazolódott.  

 
A H4 hipotézisem szerint, az általam megkérdezett fogyasztók egy építkezés, 

felújítás során a legfontosabb kockázatcsökkentő szempontnak a részletes 
költségvetés és kiviteli tervek elkészítését tartják szintén beigazolódott. 

 
A H5 hipotézisem szerint a megkérdezettek a legfontosabb kockázati 

tényezőnek (legkockázatosabbnak) a szakember-kivitelező hibáit tartják a projekt 
tényleges megvalósulására nézve, ezért a megvalósulás tekintetében tovább 
elemeztem a hibák forrását, azt néztem, mennyire érzékelik a kockázati faktorokat a 
szolgáltatást igénybevevők. A válaszadók véleménye szerint a szakember hibái, a 
túlköltekezés és az időbeni csúszás jelentik a legnagyobb kockázatot. Így ez a 
hipotézisem is igazolt. 

 
A H6 hipotézisem szerint, ahol a hosszabb távú együttműködés leginkább 

annak függvénye, hogy a korábbi megvalósult munkát mennyire érzi sajátjának a 
megkérdezett igaznak bizonyult, de befolyásolja a megbízókat, hogy az elkészült 
ingatlant mennyire tudják sajátjuknak érezni a felújítást követően, de fontos a 
szolgáltatások komplexitása is. 

 
A saját kutatások eredményeinek bemutatását követően fontosnak éreztem 

egy praxisorientált példán is szemléltetni, hogy a gyakorlatban miként történik egy 
kiválasztási folyamat, melynek kritikájaként a szakirodalmi súlyozott összeg 
módszer bemutatása után egy hasonlóságelemzési megoldással eltérő, de 
véleményem szerint objektívabb megoldást prezentálok. 

 
Dolgozatom utolsó záró fejezetében konkrét marketingstratégiai javaslatokat 

teszek a szolgáltatást nyújtóknak, és a szolgáltatást igénybevevőknek. 
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     29 427      174 766      130 565      54 563      338 947      248 357      94 337      642 114      468 047      141 976     1 073 709      775 999      169 256     1 354 374      984 209
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Száma (db)

Összege (millió Ft)

2011.12.316

Száma (db)
Összege (millió Ft)

 
 

Forrás: http://www.pszaf.hu/bal_menu/jelentesek_statisztikak/statisztikak/vegtorlesztesi_stat 
(Letöltés dátuma:2012. április 7. 16:41) 



4. sz. melléklet 
 

Deviza alapú kölcsönök kedvezményes 
végtörlesztésére folyósított forinthitelek1 

(kumulált adatok)

Száma (db)
Összege  
(millió Ft)

Száma (db)
Összege 
(mill ió Ft)

Száma (db)
Összege 

(millió Ft)
Száma (db)

Összege 
(millió Ft)

Száma (db)
Összege 

(millió Ft)

485 2 273 3 809 18 298 16 865 88 546 36 980 206 813 51 858 312 736

a    Eredet ileg saját adós 347 1 696 2 284 11 147 8 003 43 042 15 351 87 218 22 469 133 506

b    Eredet ileg m ás hitelező adósa 138 578 1 525 7 152 8 862 45 503 21 629 119 595 29 389 179 230

1. Részvénytársasági hitelintézetek 417 1 881 2 897 13 515 11 801 60 855 24 995 139 633 35 956 213 877
1. a    Eredet ileg saját adós 329 1 598 2 209 10 721 7 648 41 214 14 758 83 678 21 612 127 845
1. b    Eredet ileg m ás hitelező adósa 88 283 688 2 794 4 153 19 641 10 237 55 955 14 344 86 032

2. Szövetkezeti hitelintézetek 64 379 872 4 454 4 864 25 050 11 422 59 442 14 532 78 299
2. a    Eredet ileg saját adós 18 98 74 399 332 1 582 532 2 614 761 3 818
2. b    Eredet ileg m ás hitelező adósa 46 282 798 4 056 4 532 23 468 10 890 56 828 13 771 74 481

3. Hitelintézeti fióktelepek 4 13 36 269 123 1 207 269 2 700 556 6 088
3. a    Eredet ileg saját adós 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34
3. b    Eredet ileg m ás hitelező adósa 4 13 36 269 123 1 207 269 2 700 554 6 054

4. Pénzügyi vállalkozások 0 0 4 60 77 1 434 294 5 038 814 14 472
4. a    Eredet ileg saját adós 0 0 1 27 23 246 61 926 94 1 809
4. b    Eredet ileg m ás hitelező adósa 0 0 3 33 54 1 188 233 4 112 720 12 663

Megjegyzés:

1 A Hpt.  200/B. §-a szerinti euró, svájci frank és japán jen alapú 
kölcsönszerződések kedvezményes végtörlesztése a lehetőség kezdete óta .

5

2
Aktuális árfolyam: a végtörlesztés időpontjában a számviteli politikában rögzített, 
az adatszolgá ltató által a deviza  eszközök és források értékelésénél a lkalmazott 
árfolyam.

6

3 Végtörlesztési árfolyam: a  Hpt. 200/B. § (1) bekezdésben meghatá rozott 
devizaárfolyam . 180HUF/CHF, 250 HUF/EUR, 200 HUF/100 JPY

7

4 Az adatok 27 részvénytársasági hitelintézet,  99 szövetkezeti h itelintézet, 3  
hitlintézeti fióktelep és 22 pénzügyi vállalkozás adatait tartalm azzák.

Az adatok 27 részvénytársasági hitelintézet, 99  szövetkezeti hitelintézet, 3 h itlintézeti 
fióktelep és 25 pénzügyi vállalkozás adatait tartalmazzák.

Az adatok 27 részvénytársasági hitelintézet, 99  szövetkezeti hitelintézet, 3 h itlintézeti 
fióktelep és 36 pénzügyi vállalkozás adatait tartalmazzák.

Az összesített adatok 16 részvénytársasági hitelintézet, 12 szövetkezeti hitelintézet, 1 
hitlin tézeti fiókte lep és 6 pénzügyi vállalkozás esetében a jan. 30-i adatokat, a többi 
intézm ény (11 részvénytársasági hitelintéze t, 87 szövetkezeti hitelintézet,  2 fióktelep 

és 30 pénzügyi vá llalkozás) esetében pedig a jan.29-i adatokat tartalmazzák.

Pénzügyi intézmények összesen (1.+2 .+3.+4.)

2011.12.314 2012.02.282012.01.30.5

M egnevezés
2011.10.302 2011.11.273

 
 

Forrás: http://www.pszaf.hu/bal_menu/jelentesek_statisztikak/statisztikak/vegtorlesztesi_stat 
(Letöltés dátuma:2012. április 7. 16:41) 

 



5. sz. melléklet 

 
 

Kérdéslista félig strukturált interjúhoz 
 
 

Kérdés sorszáma: kérdés: időtartam: 

Bevezető kérdés / Kapcsolatfelvétel: 

Q1. Kérem, beszéljen pár mondatban arról, hogyan került a 
szakmába, mivel foglalkozik szakmailag és 
tevékenységszerűen? 

Q2. Hol szerezte tapasztalatait, mióta dolgozik a területen, 
mint mi? 

 
 

5 perc 

Ráhangolódó szakasz / Beszélgessünk az építőiparról: 

Q3. Arról a szóról, hogy „beruházás/építkezés” mi jut 
eszébe? 

Q4. Hogyan látja a terület jövőjét Magyarországon, hogyan 
változik, alakul? 

Q5. Hogyan látja a magyarországi építőipar megrendelőit 
/kivitelezőit? Változik, alakul? 

Q6. Ön szerint milyen beruházásokra van igény? (Olcsóbb? 
Minőségi?) 

Q7. Inkább az egyedi vagy a standard építészet a jellemző, 
milyen trendek figyelhetőek meg? Hagyományos, 
Modern, Klasszikus? Minimalista? 

Q8. Hogyan látja a hazai építészek/ kivitelezők/ beruházók 
munkáját, létezik ilyen? 

Q9. Kik végzik ezeket a tevékenységeket, hogyan? 

 

 

 

 

 

 

20 perc  

 

 

 

 

 

 

Fő kérdéskör / Beruházás tervezés megvalósítás 

Q10. Beruházás/Felújítás mit jelent a kifejezés? Írja körül, 
magyarázza meg! 

Q11. Mit jelent az Ön számára a beruházás, felújítás, 
kivitelezés, tervezés, meséljen kérem a tapasztalatairól? 

Q12. Hogyan találják meg Önt a partnerek/ ügyfelek? 

Q13. Vannak visszatérő ügyfelei/ partnerei? 

Q14. Mik azok a szolgáltatások melyeket Öntől kérnek? 

Q15. Mi alapján választják ki Önt a feladat elvégzésére? 

Q16. Mit gondol, miért szeretik a megrendelők a 
tervezőjüket / megbízójukat? Miért lehet jó egy 
kivitelező/ megbízó/ tervező? 

Q17. Milyen kategóriákba sorolná a szolgáltatásait? /(vagy-
vagy!) Milyennek látja magát, mint beruházó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 perc 
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Q18. Milyen típusú ügyfelek keresik fel Önt? Milyen 
vásárlóknak szól az Ön tevékenysége? / (vagy-vagy) 
Milyen az, akit megbízna, ki tud elképzelni mint 
kivitelező, tervező stb. A szolgáltatásokra kérdezünk 
rá!!! 

Q19. Hogyan tudja csökkenteni a megvalósításig a 
különböző kockázatokat? (Pl: pénzügyi, idő, személyi, 
társadalmi, pszichológiai szempontok) 

Q20. Ön mit várna el a kivitelezőtől, építésztől, 
üzemeltetőtől? 

Q21. Milyen a kapcsolata az Ügyfelekkel, partnerekkel? 
Milyen tájékoztatást vár el Öntől a folyamat során a 
megbízó? 

Q22. Mesélje el, hogyan zajlik egy megbízási folyamat. 
Vannak-e lépései, időkorlátok, szakaszok stb.? 

 
 
 
 

Lezáró szakasz / tapasztalatok: 

Q23. Alakult az Ügyfelek kívánsági köre az évek alatt? 

Q24. Inkább a saját tapasztalatok, vagy ügyfelek, megbízók 
javaslatai alapján alakultak ki a folyamatok? 

Q25. Hogyan tartja meg azokat az ügyfeleket, akikkel 
kapcsolatba került? 

Q26. Van kialakult technika amit használ,  vagy valamilyen 
„protokoll”? 

Q27. Milyen lenne egy ideális kapcsolat az ügyfelével, 
hogyan zajlana Ön szerint? Bevonna mást is a 
munkába? 

Q28. Számít rá, hogy újabb munkával is felkeresik Önt 
később, miután egy projekt lezárult? 

 

 

 

 

 

13 perc 

Záró kérdés / jövőkép: 

Q29. Melyik volt a legkedvesebb munkája néhány szóban 
kérem válaszoljon… 

 

2 perc 

Köszönetnyilvánítás. 
 

Forrás: Az interjúvázlat saját elemzés eredménye, a vállalkozás adatbázisának felhasználásával. 
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6. sz. melléklet 
KÉRDŐÍV 
         Sorszám: 
 
A magyarországi beruházási, felújítási szokásokat, fogyasztói elvárásokat szeretnénk feltárni, azt vizsgáljuk, mi 
befolyásolja, illetve mi történik a megkérdezettekkel egy lakás-felújítási szituáció során, milyen elvárásokkal, félelmekkel, 
és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek korábbról. 
Kérem, válaszoljon néhány kérdésre. 
A kérdőív megválaszolása körülbelül 15 percet vesz igénybe. 
A kérdőív kitöltése önkéntes, az adatokat csak összesítve és kizárólag a kutatás céljára használjuk fel.  
Köszönjük válaszait! 
 
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Marketing Intézet, 
Szilágyi Tibor Pál, MsC. 
2012. március 16. 
 
 
Általános kérdések  
1. kérdés 
Kérem, jelölje meg, hogy rendelkezik-e saját ingatlannal? 
 

1 – igen 
2 – nem 
0 – nem tudja, nem válaszol  
 

1/1. kérdés 
Ha igen mennyivel?  
(Kérem, csak a lakóingatlanok számát tüntesse fel, és írja le számmal a megadott mezőbe!) 

 
 db. 

 

2. kérdés 
Milyennek ítéli ingatlana állapotát? 
(Akinek több van, a legutóbb vásároltra értse a kérdést!) 
 

1 – újépítésű 
2 – frissen felújított 
3 – használt, de jó állapotú 
4 – használt, közepes állapotú 
5 – használt felújítandó állapotú 
6 – jelenleg építés alatt 
7 – jelenleg felújítás alatt  
8 – nem tudja 
 

3. kérdés 
Tervezi-e legutóbbi vásárolt ingatlana / saját tulajdonú ingatlana felújítását? 
 

1 – igen, folytassa a 4-es kérdéssel! 
2 – nem, folytassa a következő 3/1 kérdéssel! 
0 – nem tudja, folytassa a következő 3/1 kérdéssel! 
 

3/1. kérdés 
Ha nem tervezi, miért nem? 

 
1 – mert jó állapotú, nem rég felújított. 
2 – mert rossz tapasztalatai vannak a felújítási munkákkal kapcsolatosan 
3 – anyagi okai vannak, jelenleg nincs rá fedezete. 
4 – nem, mert jelenleg is építkezik. 
5 – másba fekteti a pénzét. 
0 – nem tudja. 
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4. kérdés 
Ha (mégis) tervezi a felújítást szívesen igénybe venné szakember segítségét? 
 

1 – igen, folytassa az 5-ös kérdéssel! 
2 – nem, folytassa a következő kérdéssel! 
0 – nem tudja, folytassa a következő kérdéssel! 

 
4/1. kérdés 
Miért nem venné igénybe szakember segítségét? 
 

1 – mert nincs szükségem szakmai tanácsra, magam döntök. 
2 – mert rossz tapasztalataim vannak korábbról. 
3 – anyagi okai vannak, jelenleg nincs rá fedezetem. 
4 – mert jelenleg is kapcsolatban vagyok szakemberrel 
5 – mert egyedül szeretem megoldani a lakásfelújítással kapcsolatos feladatokat. 
0 – nem tudja 

 
5. kérdés 
Ha tervezi a felújítást, miért dolgozna szakemberrel? 
(Jelölje 1-4ig számmal, mennyire jellemző Önnek az alábbi szempont: ahol 1- az egyáltalán nem jellemző, és 4- a teljes 
mértékben jellemző.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – mert engedélyhez kötött az építkezés/felújítás.  
2. – mert szeretné biztonságosan és gyorsan lebonyolítani az építkezést.  
3. – mert megtakarítást remél a szakember segítségétől.  
4. – mert szeretné, ha zökkenőmentesen zajlanának a munkálatok.  
5. – mert egyedül nem tudja megoldani a feladatot.  
0. – mert rossz tapasztalatai vannak korábbról a saját szervezésű felújítások terén, és ezt 

szeretné kiküszöbölni. 
 

 
6. kérdés 
Ha tervezi, vagy feltételezzük, hogy tervezné szakember bevonását az építkezésébe / felújításába, hogyan 
értékelné a következő szempontokat a megfelelő szakember kiválasztásánál? 
(Jelölje 1-4ig számmal, mennyire szükséges Önnek az alábbi szempont: ahol 1- az egyáltalán nem szükséges, és 4- 
elengedhetetlenül szükséges.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – ismerős/barát ajánlása  
2. – a szakember tapasztalata, szakmában töltött évei száma  
3. – a szakember referenciái  
4. – az építész/kivitelező irodájának hírneve  
5. – az építész/kivitelező irodájának megközelíthetősége  
6. – a szakember szolgáltatásainak komplexitása  
7. – a szakember iránti bizalmam  
0. – a szolgáltatások ára  
 
7. kérdés 
Mennyire tartja szükségesnek az építkezés / felújítás során a szakemberrel történő egyeztetéseket? 
(Kérem, válaszát jelölje meg!) 

1 – nagyon lényegesnek, részletekbe menően fontosnak tartom. 
2 – egyáltalán nem tartom szükségesnek. 
3 – csak az adott problémák egyeztetését tartom a célravezetőnek. 
4 – tervszerűen előre gondolkodás híve vagyok. 
5 – semmit sem szeretnék tudni, minden feladatot oldjon meg egyedül. 
0 – az előre egyeztetett kereteken belül szabadon döntsön. 
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8. kérdés 
Mennyire befolyásolják Önt az alábbi szempontok egy szakember kiválasztása során? 
(Jelölje 1-4ig számmal, mennyire erős az alábbi szempont Ön szerint: ahol 1- az egyáltalán nem befolyásolja, és 4- 
teljes mértéken befolyásolja.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – a beruházás időszaka (tavasszal, nyáron, ősszel vagy télen történne a munkavégzés)  
2. – az építkezés időtartama  
3. – az építész/kivitelező rugalmassága az egyes problémák esetén  
4. – az építész/kivitelező elérhetősége  
5. – a szakember önálló problémamegoldása  
6. – a szakember megbízhatósága (mennyi feladatot, milyen felelősséggel vállal el, 

   és betartja-e az ígérteket határidőre) 
 

7. – a szakember tapasztalata, szakmában töltött évei száma  
8. – a szakember szolgáltatásainak választéka  
9. – a szakember iránti bizalmam  
10. – az építész/kivitelező irodájának hírneve  
11. – az építész/kivitelező irodájának megközelíthetősége  
12. – a szolgáltatások ára  
13. – ismerős/barát ajánlása  
14. – a beruházás várható megtérülése  
15. – a beruházás szegmense (lakhatás vagy üzleti célú – kiadásra szánt építkezés)  
16. – a beruházás fedezete (elég-e a pénze a munkák befejezésére)  
 

9. kérdés 
Ön szerint az alábbi szempontok mennyire befolyásolják az elképzelései sikeres megvalósítását? 
 (Jelölje 1-4ig számmal, mennyire erős az alábbi szempont Ön szerint: ahol 1- az egyáltalán nem befolyásolja, és 4- 
teljes mértéken befolyásolja.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – a tervező és a kivitelező kapcsolata.  
2. – a megrendelő és a tervező viszonya.  
3. – a megrendelő és a kivitelező közötti kapcsolat.  
4. – a tervezőnek a költségcsökkentésben játszott szerepe  
5. – a kivitelezőnek a költségcsökkentésben játszott szerepe  
0. – a kivitelezés előkészítettségének hozzájárulása a megvalósítás sikerességéhez  
 

10. kérdés 
Mennyire tartja fontosnak az építkezés /felújítás előkészítését?  
(Kérem, válaszát jelölje meg!) 
 

1 – nagyon lényegesnek tartom, ezen múlik a sikeres megvalósítás. 
2 – egyáltalán nem tartom szükségesnek. 
3 – csak a minimális előkészítést tartom célravezetőnek. 
4 – az ad-hoc döntéshozatal híve vagyok. 
5 – az egyes feladatokkal szeretek tisztában lenni, és ezekre kidolgozott tervvel készülök fel. 
0 – nem tudja. 

 

11. kérdés 
Kérem, állítsa megfelelő sorrendbe, hogyan kezd neki egy építkezésnek / felújításnak! 
(Kérem, az alábbi szempontokat sorszámok segítségével állítsa sorrendbe, az Ön fontossági sorrendje szerint, ahol 1- 
az Önnek legfontosabb szempont.) 
 Sorend 

számokkal! 

1. – építőanyagok beszerzése, megvásárlása (csaptelepek, burkolatok, parketta)  
2. – ingatlanvásárlás  
3. – tervező kiválasztása, megbízása  
4. – pénzügyi források áttekintése  
5. – részletes költségvetés készítése  
6. – szükséges engedélyek beszerzése  
7. – kivitelezők kiválasztása és megbízása  
0. – stílus kiválasztása (amilyenre szeretné az ingatlant pl: klasszikus, modern, stb.)  
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12. kérdés 
Mi alapján dönti el, milyen stílusban építteti / újíttatja fel ingatlanát?  
(Jelölje 1-4ig számmal, mennyire erős az alábbi szempont Ön szerint: ahol 1- az egyáltalán nem befolyásolja, és 4- 
teljes mértéken befolyásolja.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – tervező, kivitelező szakemberek tanácsai alapján  
2. – barátok, család tanácsai hatására  
3. – magazinok, szaklapok, könyvek ötletei alapján  
4. – szaküzletek bemutatótermekben szerzett tapasztalatok alapján  
5. – televízióban, filmben látott stílusjelek alapján  
6. – a szabadon elkölthető pénzösszeg nagysága alapján  
 
13. kérdés 
Mi alapján dönti el, milyen anyagokból újítja fel/ építteti fel ingatlanát? 
 (Jelölje 1-4ig számmal, mennyire erős az alábbi szempont Ön szerint: ahol 1- az egyáltalán nem befolyásolja, és 4- 
teljes mértéken befolyásolja.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – tervező, kivitelező szakemberek tanácsai alapján  
2. – barátok, család tanácsai hatására  
3. – magazinok, szaklapok, könyvek ötletei alapján  
4. – szaküzletek bemutatótermekben szerzett tapasztalatok alapján  
5. – televízióban, filmben látott stílusjelek alapján  
6. – a szabadon elkölthető pénzösszeg nagysága alapján  
 
14. kérdés 
Egy felújítás során mennyire fontosak Önnek a következő szempontok ahhoz, hogy sajátjának érezze az 
elkészült ingatlant? 
 (Jelölje 1-4ig számmal, mennyire erős az alábbi szempont Ön szerint: ahol 1- az egyáltalán nem fontos, és 4- nagyon 
fontos.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – minden feladatban maximálisan részt vegyen  
2. – minden döntést Ön hozzon meg  
3. – minden beépítésre kerülő anyagot Ön válasszon ki  
4. – a kivitelező folyamatosan tartsa a kapcsolatot Önnel  
5. – a stílus az Ön ízlésének megfelelő legyen  
6. – a költségek ne haladják meg az előre tervezettet  
7. – családja, barátai véleménye az elkészült ingatlanról  
0 – nem készül el az ingatlan a megígért határideig  
 
15. kérdés 
Hogyan értékelné az alábbi kockázati dimenziókat a megvalósulás szempontjából? 
 (Jelölje 1-4ig számmal, mennyire erős az alábbi szempont Ön szerint: ahol 1- az egyáltalán nem befolyásolja, és 4- 
teljes mértéken befolyásolja.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – tervező, kivitelező szakemberek hibái  
2. – barátok, család rossz tanácsai  
3. – rossz stílusválasztás  
4. – túlköltekezés  
0. – határidők csúszása  
 
16. kérdés 
Mitől függ, hogy dolgozna-e újra egy korábban foglalkoztatott szakemberrel? 
(Jelölje 1-4ig számmal, mennyire fontos az alábbi szempont Ön szerint: ahol 1- az egyáltalán nem befolyásolja, és 4- 
teljes mértéken befolyásolja.) 
 Válasz: 1-4 ig 

számmal! 

1. – nagyon lényegesnek tartom, hogy milyen volt a viszonyunk a múltban  
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2. – mennyire sikerült megvalósítani az elvárásaimat minőségben  
3. – mennyire sikerült megvalósítani az elvárásaimat költségek figyelembevételénél  
4. – mennyire sikerült megvalósítani az elvárásaimat határidők betartásánál  
5. – hogy mennyire érzem sajátomnak az ingatlant a felújítás után  
0. – mennyire komplexek a szolgáltatásai az adott szakembernek  
 
17. kérdés 
Az ingatlan értékének hány %-át fordítaná felújításra?  
(Kérem, a százalék értékét tüntesse fel, és írja le számmal a megadott mezőbe!) 

 

% 
 
18. kérdés 
Új ingatlanra történő hitelfelvétel esetén, ha a saját forrásai nem elegendőek, a jelen jövedelme hány %-ig 
vállalná a havi törlesztő részletek nagyságát?  
(Kérem, a százalék értékét tüntesse fel, és írja le számmal a megadott mezőbe!) 

 

% 
 
Kérem, válaszoljon néhány személyes kérdésre! 
Demográfiai kérdések 
 

19. kérdés 
Az alábbiak közül melyik korcsoportba tartozik? 
(Kérem, jelölje be a helyes választ!) 

1 – 18 – 25 
2 – 26 – 33 
3 – 34 – 41 
4 – 42 – 49 
5 – 50 – 57 
6 – 58 – 65 
7 – 66 – 73 
0 – 74 felett 
 

20. kérdés 
Az Ön neme: 
(Kérem, jelölje be a helyes választ!) 
 

1 – férfi 
2 – nő 

 

21. kérdés 
Az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzetsége: 
(Kérem, jelölje be a helyes választ!) 
 

1 – 8 általános iskola, vagy annál kevesebb 
2 – szakmunkásképző, szakiskola 
3 – szakközépiskola, gimnázium, technikum 
4 – főiskola, egyetem, PhD. fokozat 

 

22. kérdés 
Mekkora az Ön családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem? 
(Kérem, jelölje meg a helyes választ!) 
 

1 – 0 – 50 ezer forint 
2 – 51 – 100 ezer forint 
3 – 101 – 150 ezer forint 
4 – 151 – 200 ezer forint 
5 – 201 – 250 ezer forint 
0 – 251 ezer forintot meghaladó 
 

Köszönöm, hogy válaszaival hozzájárult a sikeres kutatás lefolytatásához! 
Forrás: A kérdőív saját elemzés és szerkesztés eredménye. 
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7. sz. melléklet 
1. ábra: A megkérdezettek korcsoporti megoszlása (említések %-ban) 

 
Forrás: Saját kutatás eredménye, 2012 N=306. 

 
2. ábra: Legmagasabb iskolai végzettség szerinti mintaösszetétel (említések %-ban) 

 

0% 3%

52%

45%
általános iskola, vagy annál kevesebb

szakmunkásképző, szakiskola

szakközépiskola, gimnázium, technikum

főiskola, egyetem, PhD. fokozat

 
Forrás: Saját kutatás eredménye, 2012 N=306. 

 
 



 - 87 -

3. ábra: A jövedelem-eloszlás szerinti mintaösszetétel (említések %-ban) 

11%

31%

27%

14%

8% 9%

0 – 50 ezer forint

51 – 100 ezer
forint
101 – 150 ezer
forint
151 – 200 ezer
forint
201 – 250 ezer
forint
251 ezer forintot
meghaladó

 
Forrás: Saját kutatás eredménye, 2012 N=306. 

 
4. ábra: Összefüggés vizsgálat (ANOVA tábla) a szolgáltatás preferenciarendszere, 

és az ingatlan állapota között 
 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
 

df 
 

Mean Square 
 

F 
 

Sig. 
 

Between Groups 3,815 7 0,545 0,685 0,685 

Within Groups 235,603 296 0,796 0 0 

a beruházás időszaka (tavasszal, 
nyáron, ősszel vagy télen történne a 
munkavégzés 

Total 239,418 303 0 0 0 

Between Groups 2,786 7 0,398 0,740 0,638 

Within Groups 159,161 296 0,538     

[az építkezés időtartama] 

Total 161,947 303 0 0 0 

Between Groups 3,235 7 0,462 1,213 0,295 

Within Groups 112,814 296 0,381 0 0 

[az építész/kivitelező rugalmassága 
az egyes problémák esetén] 

Total 116,049 303 0 0 0 

Between Groups 5,005 7 0,715 1,559 0,147 

Within Groups 135,755 296 0,459 0 0 

[az építész/kivitelező elérhetősége] 

Total 140,760 303 0 0 0 

Between Groups 1,697 7 0,242 0,517 0,821 

Within Groups 138,799 296 0,469 0 0 

[a szakember önálló 
problémamegoldása] 

Total 140,497 303 0 0 0 
Between Groups 2,926 7 0,418 1,383 0,212 

Within Groups 89,482 296 0,302 0 0 

[a szakember megbízhatósága 
(mennyi feladatot, milyen 
felelősséggel vállal el, és betartja-e az 
ígérteket határidőre) ] Total 92,408 303 0 0 0 

Between Groups 6,921 7 0,989 1,945 0,063 

Within Groups 150,500 296 0,508 0 0 

[a szakember tapasztalata, 
szakmában töltött évei száma] 

Total 157,421 303 0 0 0 

Between Groups 5,298 7 0,757 2,050 0,049 
Within Groups 109,304 296 0,369 0 0 

[a szakember szolgáltatásainak 
választhatósága] 

Total 114,602 303 0 0 0 
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Between 
Groups 

3,916 7 0,559 1,488 0,171 

Within Groups 111,317 296 0,376 0 0 

[a szakember iránti bizalma] 

Total 115,234 303 0 0 0 
Between 
Groups 

4,080 7 0,583 0,963 0,458 

Within Groups 179,179 296 0,605 0 0 

[az építész/kivitelező irodájának 
hírneve] 

Total 183,260 303 0 0 0 

Between 
Groups 

2,082 7 0,297 0,489 0,842 

Within Groups 179,914 296 0,608 0 0 

[az építész/kivitelező irodájának 
megközelíthetősége] 

Total 181,997 303 0 0 0 
Between 
Groups 

1,688 7 0,241 0,626 0,734 

Within Groups 113,983 296 0,385 0 0 

[a szolgáltatások ára] 

Total 115,671 303 0 0 0 
Between 
Groups 

9,023 7 1,289 2,470 0,049 

Within Groups 154,503 296 0,522 0 0 

[ismerős/barát ajánlása] 

Total 163,526 303 0 0 0 

Between 
Groups 

2,449 7 0,350 0,515 0,823 

Within Groups 200,968 296 0,679 0 0 

[a beruházás várható megtérülése] 

Total 203,418 303 0 0 0 
Between 
Groups 

5,819 7 0,831 1,216 0,294 

Within Groups 202,379 296 0,684 0 0 

[a beruházás szegmense (lakhatás 
vagy üzleti célú – kiadásra szánt 
építkezés)] 

Total 208,197 303 0 0 0 
Between 
Groups 

1,005 7 0,144 0,344 0,933 

Within Groups 123,679 296 0,418 0 0 

[a beruházás fedezete (elég-e a 
pénze a munkák befejezésére) 

Total 124,684 303 0 0 0 

Between 
Groups 

6,426 7 0,918 1,754 0,096 

Within Groups 154,929 296 0,523 0 0 

[a tervező és a kivitelező kapcsolata] 

Total 161,355 303 0 0 0 

Between 
Groups 

4,822 7 0,689 1,394 0,207 

Within Groups 146,218 296 0,494 0 0 

[a megrendelő és a tervező viszonya.] 

Total 151,039 303 0 0 0 

Between 
Groups 

1,344 7 0,192 0,401 0,901 

Within Groups 141,656 296 0,479 0 0 

[a megrendelő és a kivitelező közötti 
kapcsolat] 

Total 143,000 303 0 0 0 

Between 
Groups 

4,619 7 0,660 1,256 0,272 

Within Groups 155,487 296 0,525 0 0 

[a tervezőnek a 
költségcsökkentésben játszott 
szerepe] 

Total 160,105 303 0 0 0 

Between 
Groups 

2,160 7 0,309 0,636 0,726 

Within Groups 143,573 296 0,485 0 0 

[a kivitelezőnek a 
költségcsökkentésben játszott 
szerepe] 

Total 145,734 303 0 0 0 
Between 
Groups 

2,797 7 0,400 0,942 0,474 

Within Groups 125,541 296 0,424 0 0 

[a kivitelezés előkészítettségének 
hozzájárulása a megvalósítás 
sikerességéhez] 

Total 128,339 303 0 0 0 

 
Forrás: Saját kutatás eredménye, 2012 N=306. 
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5. ábra: Összefüggés vizsgálat (ANOVA tábla) a stílusválasztás, 

és az iskolai végzettség között 
 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
 

df 
 

Mean Square 
 

F 
 

Sig. 
 

Between Groups 1,628 3 0,543 1,064 0,365 

Within Groups 152,550 299 0,510 0 0 

[tervező, kivitelező szakemberek tanácsai 
alapján] 

Total 154,178 302 0 0 0 

Between Groups 4,081 3 1,360 2,215 0,086 

Within Groups 183,668 299 0,614 0 0 

[barátok, család tanácsai hatására] 

Total 187,749 302 0 0 0 

Between Groups 1,242 3 0,414 0,798 0,496 

Within Groups 155,095 299 0,519 0 0 

[magazinok, szaklapok, könyvek ötletei 
alapján] 

Total 156,337 302 0 0 0 

Between Groups 5,951 3 1,984 3,495 0,066 

Within Groups 169,712 299 0,568 0 0 

[szaküzletek bemutatótermekben szerzett 
tapasztalatok alapján] 

Total 175,663 302 0 0 0 

Between Groups 4,005 3 1,335 2,135 0,096 

Within Groups 186,926 299 0,625 0 0 

[televízióban, filmben látott stílusjelek 
alapján] 

Total 190,931 302 0 0 0 

Between Groups 7,439 3 2,480 5,415 0,512 

Within Groups 136,924 299 0,458 0 0 

[a szabadon elkölthető pénzösszeg 
nagysága alapján] 

Total 144,363 302 0 0 0 

Between Groups 0,726 3 0,242 0,292 0,831 

Within Groups 247,756 299 0,829 0 0 

[önállóan tudja mit és hogyan szeretne, 
nincs szüksége semmilyen tanácsra, 
befolyásra] 

Total 248,482 302 0 0 0 

 
Forrás: Saját kutatás eredménye, 2012 N=306. 

 
6. ábra: Összefüggés vizsgálat (ANOVA tábla) a stílusválasztás, 

és a jövedelem között 
 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
 

df 
 

Mean Square 
 

F 
 

Sig. 
 

Between Groups 4,320 5 0,864 1,713 0,132 

Within Groups 149,858 297 0,505 0 0 

 [tervező, kivitelező szakemberek tanácsai 
alapján] 

Total 154,178 302 0 0 0 

Between Groups 2,533 5 0,507 0,812 0,542 

Within Groups 185,217 297 0,624 0 0 

[barátok, család tanácsai hatására] 

Total 187,749 302 0 0 0 
Between Groups 5,062 5 1,012 1,988 0,080 

Within Groups 151,275 297 0,509 0 0 

[magazinok, szaklapok, könyvek ötletei 
alapján] 

Total 156,337 302 0 0 0 

Between Groups 7,108 5 1,422 2,505 0,071 

Within Groups 168,556 297 0,568 0 0 

[szaküzletek bemutatótermekben szerzett 
tapasztalatok alapján] 

Total 175,663 302 0 0 0 
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Between Groups 2,694 5 0,539 0,850 0,515 

Within Groups 188,237 297 0,634 0 0 

[televízióban, filmben látott stílusjelek 
alapján] 

Total 190,931 302 0 0 0 

Between Groups 12,779 5 2,556 5,769 0,080 

Within Groups 131,584 297 0,443 0 0 

a szabadon elkölthető pénzösszeg 
nagysága alapján] 

Total 144,363 302 0 0 0 

Between Groups 2,537 5 0,507 0,613 0,690 

Within Groups 245,945 297 0,828 0 0 

[önállóan tudja mit és hogyan szeretne, 
nincs szüksége semmilyen tanácsra, 
befolyásra] 

Total 248,482 302 0 0 0 

 
Forrás: Saját kutatás eredménye, 2012 N=306. 

 
7. ábra: Összefüggés vizsgálat (ANOVA tábla) a stílusválasztás, 

és a nem között 
 

ANOVA 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,019 1 0,019 0,037 0,847 

Within Groups 154,159 301 0,512 0 0 

[tervező, kivitelező szakemberek tanácsai 
alapján] 

Total 154,178 302 0 0 0 

Between Groups 0,148 1 0,148 0,238 0,626 
Within Groups 187,601 301 0,623 0 0 

[barátok, család tanácsai hatására] 

Total 187,749 302 0 0 0 

Between Groups 0,195 1 0,195 0,376 0,540 

Within Groups 156,141 301 0,519 0 0 

[magazinok, szaklapok, könyvek ötletei 
alapján] 

Total 156,337 302 0 0 0 

Between Groups 0,081 1 0,081 0,138 0,710 

Within Groups 175,583 301 0,583 0 0 

[szaküzletek bemutatótermekben szerzett 
tapasztalatok alapján] 

Total 175,663 302 0 0 0 

Between Groups 0,361 1 0,361 0,570 0,451 

Within Groups 190,570 301 0,633 0 0 

[televízióban, filmben látott stílusjelek 
alapján] 

Total 190,931 302 0 0 0 

Between Groups 2,460 1 2,460 5,218 0,023 

Within Groups 141,903 301 0,471 0 0 

[a szabadon elkölthető pénzösszeg 
nagysága alapján] 

Total 144,363 302 0 0 0 
Between Groups 0,633 1 0,633 0,769 0,381 

Within Groups 247,849 301 0,823 0 0 

[önállóan tudja mit és hogyan szeretne, 
nincs szüksége semmilyen tanácsra, 
befolyásra] 

Total 248,482 302 0 0 0 

 
Forrás: Saját kutatás eredménye, 2012 N=306. 
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8. sz. melléklet 

 

 
 



 - 92 -
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9. sz. melléklet 
 

Konzultációkon való részvétel igazolása 

 

A hallgató neve:   Szilágyi Tibor Pál 

 

A belső konzulens neve és beosztása: 

Dr. Fodor Mónika, SZIE GTK Marketing Intézet, 
egyetemi adjunktus 

 

A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve:  

SZIE GTK Marketing Intézet 

 

Nevezett hallgató a 2011 /2012 tanévben a diplomamunka készítésével kapcsolatos 
konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített dolgozatot 

 

Beruházási folyamatvizsgálat a megrendelői döntéshozataltól a 
megvalósulásig egy építésziroda nézőpontjából 

An analysis of investment from the client’s decision to completion – the 
architect’s perspectiv 

címmel bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való 
beadásával egyetértek. 

Gödöllő, 2012. április 24. 
....................................... 

konzulens aláírása 
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10. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 

 
Alulírott Szilágyi Tibor Pál a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar Marketing Intézet MsC. szak, Marketingtudás és információ menedzsment szakirány, 

levelező tagozat végzős hallgatója nyilatkozom, hogy a „Beruházási folyamatvizsgálat a 

megrendelői döntéshozataltól a megvalósulásig egy építésziroda nézőpontjából” címmel 

védésre benyújtott diplomadolgozat saját munkám eredménye, amelynek elkészítése során 

a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezeltem. 

Gödöllő, 2012. április 24. 
 
 
 
 

....................................... 
(a hallgató aláírása) 
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11. sz. melléklet 
 

Diplomadolgozat rövid bemutatása: 
 
Beruházási fogyasztói magatartásvizsgálat kockázatcsökkentési metódusai által kirajzolódó 
szolgáltatásmarketing „gap”-ek feltárása, és az azokra adható válaszok bemutatása. 
 
A diplomaterv készítőjének neve: Szilágyi Tibor Pál 
 
A diplomaterv címe: Beruházási folyamatvizsgálat a megrendelői döntéshozataltól a  
   megvalósulásig egy építésziroda nézőpontjából 
 
A témát kiadó önálló szervezeti egység neve: SZIE GTK Marketing Intézet 
 
A belső konzulens neve és beosztása: Dr. Fodor Mónik, SZIE GTK Marketing Intézet, 
egyetemi adjunktus 
 
Kulcskifejezések: 
(beruházási-projektfolyamat, fogyasztói magatartásvizsgálat, kockázatcsökkentési 
mechanizmusok, kapcsolati marketing, szolgáltatás struktúra, stílusválasztás okai, 
ügyfélmegtartás) 
 
A dolgozat rövid leírása: 

A diplomamunkám koncepciója eltér az általános marketingkutatás felépítési 
mechanizmusától. A kutatásomat egy szekunder kutatással kezdem, a szakirodalom 
feltárása után a lefolytatott primer kutatás kvalitatív majd kvantitatív eredményeit 
összehasonlítva és elemezve a beruházási projektmenedzsment kockázatcsökkentési 
mechanizmusait feltárva új megoldási javaslatokat ismertetem. Tehát a kutatási 
eredmények ismeretei segítségével nézem meg azokat a szolgáltatói lehetőségeket, melyek 
kiterjeszthetőek a szektor alanyaira, illetve azokat a kockázatcsökkentési metódusokat, 
melyeket feltártam. 

Vizsgálatom során egy olyan kutatás lefolytatása volt a célom, ahol a beruházási 
projektfolyamatot, mint speciális szolgáltatást vizsgáltam. Azok elemeit és a gyakorlati 
aspektusait kutattam. Egyrészt a szolgáltatást nyújtó, másrészt a szolgáltatást igénybevevői 
oldalról. Ezeket a tényezőket mintegy párhuzamba állítva a kirajzolódó szolgáltatási rések 
feltárására törekedtem. A fogyasztói oldalon a szolgáltatásokat igénybevevők 
kockázatcsökkentési mechanizmusainak bemutatására törekedtem, majd az ezekre 
adható szolgáltatói, konkrét marketingjavaslatok bemutatása a dolgozatom legfőbb 
eredménye. 

Kutatásomat már megelőzte egy általam a témában lefolytatott beruházási 
folyamatvizsgálat is, ahol a beruházási folyamatmenedzsment speciális tényezőinek 
feltárása volt a célom, sikerült megalkotnom egy beruházási folyamatmodellt. Ennek a 
megelőző kutatásomnak az eredményeit is implementáltam a dolgozatba, de egy újfajta, 
marketing-megközelítéssel vizsgáltam a fogyasztói kockázatcsökkentés, a 
szolgáltatásmarketing, kapcsolati marketing, és ezen tényezők kommunikációs 
megjelenését. Reményeim szerint kutatásomat tovább tudom folytatni a későbbiekben is, 
ahol a beruházási projektmunka-vizsgálat ágazati és területi sajátosságainak feltárásával 
szeretnék foglalkozni.  


