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9.2. OLVASÓLECKE 

Szerződéstípusok külső közreműködőkkel 

 

 

Külső vagy vegyes megvalósítású projekteknél a külső közreműködővel többféleképpen is 

lehet szerződni. A szerződés típusa lehet: 

 

 A tradicionális szerződés esetében a projekttulajdonossal szemben több közreműködő 

között oszlanak meg a projekteredmény egészével összefüggő felelősségek és kockázatok. 

A projekttulajdonos legalább a tervezésre és a megvalósításra egymástól független 

közreműködőkkel köt megállapodást. Minden közreműködő csak a saját vállalásának 

határáig tartozik felelősséggel és visel kockázatot, aminek következtében a 

projekttulajdonosra hárul az eredmény egészéért viselendő felelősség és kockázat 

 

A tradicionális típusú szerződésnek a következő előnyei vannak: 

- A projekttulajdonos teljes körű ellenőrzést gyakorolhat saját projektje fölött, ez 

nagyobb rugalmasságot, könnyebb menet-közbeni módosítást biztosít számára. 

- A projekttulajdonos kiválaszthatja a leghatékonyabb és a legolcsóbb specializált 

közreműködőket külön a tervezési és a kivitelezési feladatokra. 

A tradicionális típusú szerződésnek a következő hátrányai vannak: 

- A felelősséget lényegében egy személyben a projekttulajdonos viseli, a külső 

közreműködők csak a saját tevékenységük terjedelméig viselnek felelősséget. 

- Nincs formális kapcsolat az egyes külső közreműködők között, a speciális 

szempontok figyelembe vétele nehéz. Az információáramlás csak ritkán 

közvetlen. 

 

 A kulcsrakész szerződés esetében, a projekttulajdonossal szemben egyetlen 

közreműködő viseli a felelősséget és a kockázatokat a projekteredmény egészéért. A 

projekttulajdonos a kulcsrakész fővállalkozóval köt egyetlen szerződést a projekt komplett 

teljesítésére, azaz a projekteredmény megtervezésre, megvalósításra, illetve létesítmény 

projekt esetében az üzembe helyezésre és a próbaüzemre. 

 

A kulcsrakész típusú szerződések a következő előnyökkel járnak: 

- Egyetlen partner -- egyszerű, közvetlen kapcsolattartás. 

- Nincs szükség a projekttulajdonosnál komolyabb irányító szervezetre, ami 

költségmegtakarítással jár. 

- Gyorsabb a teljesítés, mivel egy kézben van a tervezés és a megvalósítás, ezért az 

egyes fázisok átfedhetik egymást. 

- Egyszemélyi felelősség. 

 

A kulcsrakész típusú szerződések a következő hátrányokkal járnak: 

- A projekttulajdonos számára kevés a későbbi módosítási lehetőség. 

 



- A projekttulajdonos a tradicionális modellhez képest, kevésbé tudja befolyásolni 

a teljesítés menetét. 

- Kevesebb az alkalmas kulcsrakész fővállalkozó, nehezebb a kiválasztásuk, 

hosszabb időt és alaposabb előkészítést igényel az előzetes minősítés és az ajánlatok 

értékelése is.  

- A kevés jelentkező miatt magasabb lehet a vállalási ár. 

 

 A menedzsment típusú szerződés esetében a projekttulajdonos és a közreműködők 

között egy sajátos további szereplő, a menedzsmentvállalkozó foglal helyet. Ez a 

közreműködő, egy olyan tervezésre, szervezésre, irányításra szakosodott szervezet, amely 

biztosítja legalább a tervezés és a megvalósítás közötti koordinációt, illetve magára vállalja 

a tradicionális típusú szerződésből eredően a projekttulajdonosra háruló felelősség jelentős 

részét.  

 

A menedzsment típusú szerződések előnyei a következők: 

- A kulcsrakész típusú szerződéshez hasonlóan rövidebb lehet a megvalósítási idő 

az átfedési lehetőségek miatt a tervezés és a megvalósítás fázisai között. 

- A tradicionális típusú modellhez hasonlóan könnyebben érvényre juttathatók a 

módosítási igények, a projekttulajdonos a menedzsment-vállalkozón keresztül 

jelentős mértékű ellenőrzést gyakorolhat a projekt fölött. 

- A tradicionális típusú modellhez hasonlóan, kiválasztható az adott 

tevékenységhez legmegfelelőbb vállalkozó, amivel költség takarítható meg. 

- A kulcsrakész típusú szerződéshez hasonlóan, nincs szükség a 

projekttulajdonosnál projektmenedzsment kapacitás kiépítésére, hiszen ezt nyújtja a 

menedzsment-vállalkozó, aki erre specializálódott. 

 

A menedzsment típusú szerződés modell legfőbb hátrányai a következők: 

- Nincs egy egyszemélyben felelős partner; az alapvető felelősséget a projekt 

egészére a projekttulajdonos viseli.   

- Kisebb a projekttulajdonos koordinációs és integrációs lehetősége a kulcsrakész 

modellhez képest. (Daróczi 2011:87-92) 

 

 



 


