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„Hamar munka ritkán jó!” 



„Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül!  
Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!” 



Problémák: 

 

•Kevés az idő a pályázat benyújtásáig - partnereknek nincs 

idejük beszerezni hozzájárulásokat, önrészt. 

 

•Nincs bevonva minden érdeket fél - sértődés, távolságtartás 

(később akadályozó is lehet; bevonva támogató és 

előremozdító pl: földvásárlás, kommunikáció). 

 

•Túl sok partnert vonunk be. 

 

•Sok „okos” partner miatt túl „tudományos” a pályázat –  

   „Ez nyert? Ebben nincsen semmi különös!”      



„Ki sokat markol, keveset fog!” 



„Suszter maradjon a kaptafánál!” 

Nincs elég szakember a pályázat megfelelő összeállításához 

Rossz költségvetés: alulárazás – előzetes költségbecslés, +20%. 
 
Elnagyolt tervek: alultervezett időigény, alultervezett költségek – 
hozzáértő szakember bevonása. 



„Az ördög a részletekben lakik.” 

Kimaradt, így a költségvetésben nem tervezett munkafázisok: 
 

•Engedélyek, tervek: pl.: kilátó – statikus, talajmechanikus, 
villámvédelem, geodézia, földhivatal. 
 

•Energiaellátás, szennyvízelhelyezés, ivóvíz, oltóvíz tározó. 
 

Később jelentkező költségek: 
 

•Nagyon drága fenntartási költségek - lift, stb. 



„Szó elszáll, az írás megmarad.” 
 

•Előzetes tulajdonosi, kezelői hozzájárulások. 
 
•Eladási szándéknyilatkozat (előszerződés). 
 
A kötelező mellékleteteken túl: 
 
•Emlékeztetők minden megbeszélésről. 
 

•Előzetes nyilatkozat a releváns hatóságoktól. 
 (személyes megkeresés, milyen engedély, milyen formában) 
 

 





„Kétszer mérj, egyszer vágj!” 

Tervezés: 
 

•Nem csak szakmailag megfelelő tervező kiválasztása – jól 
előkészített, kellően részletes tervezői pályázati felhívás (külföldről 
pályázó). 
 

•Összetartozó munkafázisok szétválasztása  (geodézia és a 
földmunkák tervezése). 
 

•Nem áll kellő mennyiségű idő rendelkezésre (engedélyezések 
elhúzódása a hiánypótlások miatt). 
 



„Eső után köpönyeg” 

Tervezés: 
 

•Tervellenőr hiánya – Ki vegye át a terveket? (hiányos tervek). 
 

•Engedélyezés és a tervezés kettéválasztása – hiánypótlások és 
engedélyek megléte után fizetni. 
 



„Ha megnyerte, hadd vigye!” 

Tervezés: 
 

•Engedélyes terv vs. kiviteli terv – Ki készítse? 
 

Ha a beruházó készítteti: hiányos lehet – támadási felület a 
kivitelező számára (tervellenőr, de az újabb költség). 
 

Ha a kivitelező készíti: olcsó alapanyagokat tervez be a nagyobb 
haszon érdekében. 



„Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát” 

Kivitelezés: 
 

•Megfelelő szakmai referenciával rendelkező kivitelező 
kiválasztása. 
 

•Kellően részletes pályázati felhívás elkészítése  
       (pl.: alvállalkozók száma). 
 

•Elég idő a kivitelezésre (időjárás, árvíz stb.). 
 

•Megfelelő műszaki ellenőr kiválasztása. 
 



Köszönöm a figyelmet! 


