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1 Rostás Zoltán

beruházás 
és építészek

beruházás-tervezés 
elõadás

Rostás Zoltán
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tartalom

• a beruházás szereploi
• az építészek 

– szakma
– szaktudás
– képzés
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3 Rostás Zoltán

tanács-
adók

terve-
zõk

felhasználók
és

üzemel-
tetõk

kivite-
lezõk

építési szakmai (hatósági) felügyelet
érték- és mûemlékvédelmi f.ügyelet

területgazdálkodás, szabályozás
üzemeltetés és biztonsági f.ügyelet

befektetési / pénzügyi t.adás
ingatlanfejesztési  t.adás

beruházási / mûszaki t.adás
szervezeti / jogi t.adás

intézményvezetés
épületüzemeltetés

spec.technológiai üzem.
átalakítás / fejlesztés terv.

tõke (hitel) kereskedelem
technológia kereskedelem

telekkereskedelem

építészeti tervezés
szakági tervezés és t.adás
technológia és berendez.

tendertervezés / értékelés
ép. anyag ker. és t.adás
költségtervezés és -irányítás
építéstechnológiai tervezés és t.a.

építésvezetés és -szervezés
költség- és szerzõdésman.
minõségellenõrzés
mérnöki szolgáltatások

beüzemeltetés / személyzet
megvalósulási terv készítés
üzemeltetési tervek
FM szerzõdések

épít-
tetõ

beruházás-tervezés
ingatlanfejlesztés

építészeti és technológiai
tervezés

megvalósítás
kivitelezés

használat és üzemeltetés
ingatlangazdálkodás

kapcsolati tõke és lobbyzás
PR tanácsadás

pályázati tanácsadás és -írás

lebonyolítás
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építteto
• jogi és/vagy természetes személy
• aki saját vagy más, építéssel járó ötletei

megvalósításának 
• kockázatát vállalva
• megteremti a megvalósítás feltételeit,
• kézben tartja a megvalósítás folyamatát 
• felelosséget vállal az elkészült 

objektumért
• viselve annak hátrányait és húzva 

hasznait. 
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a tanácsadó feladatai

• a beruházás körülményeinek elemzése
• a lehetoségek feltárása 
• az alapveto beruházási döntéseinek 

elokészítése és követése
• a meghozott döntések alapján a
• beruházás koherens és hatékony 

tervének összeállítása
• a beruházási folyamat végigkísérése
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építészek
az épülettervezo építészek 
• a szakági és technológiai tervezok 

segítségével épületté:
– formákká
– terekké
– szerkezetekké
– és komforttá formálják 

• a beruházási tervben megadott funkciókat 
• a megadott:

– szándékok szerint és 
– korlátokon belül 
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a megvalósítás irányítása

• a megvalósításban közremuködo
• szakma
• szervezet 
• szakember számára

• vezérfonal a beruházási terv
• munkaeszköz az építészeti terv

• tervek (építészet, szakág, technológia, stb.)
• muszaki leírások
• költségvetések
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üzemeltetés - ingatlangazdálkodás

• A beruházás-tervezés célja, hogy 
– minél pontosabban írja le az épület és a 

benne muködo intézmény kívánt 
muködését és muködtetésének eszközeit 
- a látogatók igényeinek és az építteto
szándékainak minél alaposabb 
figyelembe vételével

– valamint az épület megvalósításához 
szükséges feltételeket és lépéseket és az 
üzemeltetés folyamatát
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építészet és szaktudás
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építészet és rendes szakma

• … bárkinek, aki a képzomuvészet valamely 
területén muvésszé akar válni, szükséges, hogy 
legelsobben is valamely rendes szakmája legyen, 
vagyis hogy megszerezzen valami társadalmilag 
hasznos szakmai képesítést, méghozzá azért, hogy 
megorizhesse muvészi szándékainak 
függetlenségét, s ne kényszerüljön nyomorogni, ha 
muvészi ambíciói nem hozzák meg a megfelelo 
eredményt.
• BILL, MAX (1908–1994, svájci építész, festo, formatervezo, 

szobrász, teoretikus)
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Le Corbusier az építészekrõl

• A mérnökök hatalma
• “Larousse szerint az építészet nem más, mint 

adott terv megvalósítása érdekében 
alkalmazott ismeretek összessége. Ma a 
mérnökök rendelkeznek ezekkel az 
ismeretekkel...”

• “A mérnök józan és határozott, aktív és 
hasznos, erkölcsös és vidám. Az építész 
kiábrándult és passzív, hencegô és mogorva. 
Rövid idôn belül nem lesz mit csinálnia.”

• (Le Corbusier - uj építészet felé, 22.,23.o.)
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az építészszakma kutatása

• építészek és orvosok – a 
beilleszkedés nehézségei és 
hasonlóságai

• francia kutatások
– hallgatói elhelyezkedés
– Le Monde: vélemény az építészekrol 

• kari kutatás: a hallgatók 
elhelyezkedésérol és az oktatásról 
alkotott véleményérol
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továbbtanulási igények (F)
• 86,7% szerint szükséges lenne  

továbbképzésben részt vennie
• igényelt témák

– 22,1% informatika
– 16,2% város- kert és tájépítés
– 15,7% management, gazdasági és jogi ismeretek 
– 13,2% építészeti program és beruházás-tervezés
– 11,8% technikai jellegu tárgyak (építésirányítás, 

ellenorzés, rehab.
• kommunikáció - elsosorban tervezok (és 

munkanélküliek jelölték fontosnak)
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továbbképzés számokban (F)
• long life learning - tanulás egy életen át
• továbbképzésben 42,2% (56,6%) 

építész(nõ) vesz részt
• képzési formák

– tanfolyami és gyakorlati képzés (stage) 37% 
– posztgraduális képzés 33,3% 

• témák
– informatika 22,2% 
– egyéb társadalomtudományok 18,5%
– építészet, városfejlesztés 14,8%be
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az építészek tevékenysége 1.
építészeti tevékenységek arányai Franciaországban 1.

25,1

23,6

17,9

13,3

12,4

7,7

építészeti tervezés

város, táj, szakági

kivitel, mûsz.ell.

progr., beruházás

szolgáltatás

oktatás, egyéb

építészeti tervezés 25,1
város, táj, szakági 23,6
kivitel, mûsz.ell. 17,9
progr., beruházás 13,3
szolgáltatás 12,4
oktatás, egyéb 7,7
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építészeti tevékenységek arányai Franciaországan 2.

25,1

10,5

5,1
8,03,3

14,6

5,3

8,0

1,5

2,9 1,8
6,2

2,7 5,0

építészeti tervezés

városépítés

táj- és kertépítés

szakági tervezés

szakértés, mûsz. ell.

építésvezetés

programozás

beruházás

kereskedelem

grafika, design

kommunikáció, reklám

tanácsadás

oktatás, kutatás

egyéb

az építészek tevékenysége 2.
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A tervezés specializációja

• “Mennél nagyobb a muveltség, annál 
több ágra oszlik minden tudomány, 
minden mesterség, s mennél jobban 
eloszlik, annál magasb lépcsore 
emeltetik, mert minden ágán külön 
ember lévén, azt legnagyobb 
tökéletességre bírhatja.”

• (Széchenyi válogatott muvei I., 212.o.)
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építészet és társadalom
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építészet és társadalmi környezet

• “Az építészet a társadalmi intézmények és a 
gazdasági rendszer önéletrajza.”

• (Bruno Zevi - Apprendre á voir l´architecture, 95.o.)

• “A velencei mestert kérdik, miért éppen 
ilyen meg ilyen nagyságúak a képei. Két 
oka van ennek, egy: ez az az arány, amely 
legjobban megfelel Isten és ember 
lehetséges párbeszédének, ketto: ekkorát 
rendelt a herceg.”

» (Esterházy Péter - Írások, 77.o.)
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értékelemzés költségmodellje

elõkészítés tervezés kivitelezés használat

75 %

90 %

95 %

a költségeket
befolyásoló
döntések

a tényleges
költségek

a lehetséges
megtakarítások
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társadalmi támogatás 
- saját pénz ?

• “Ha azon plánumot adná valaki p.o. hogy
Amerikát vízcsatorna által kettévágja, s így 
a Mexikói tengeröblöt a Békés-tengerrel 
egyesíti, melynek sikere valóban elég 
bizonytalan volna, mégis tüstént találna 
elég aláírót, de - s itt vigyázzunk, mert ezen 
tengyely körül forog a muv - elofizetot 
egyetlen egyet sem.”

• (Széchenyi válogatott muvei I., 62.o.)

• Miles 10. pontja (értékelemzés): 
– …és a saját pénzedet beletennéd ebbe?

22 Rostás Zoltán

az építész igényei

• pontos feladatmeghatározás
• kevés (anyagi) felelosség
• megfogalmazott / megteremtett 

körülmények
• hosszú határido (alkotási fázis)
• magas költségvetés
• SZABAD KÉZ a döntésekben 

(mecénási gondolkodás)
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probléma: a konfliktusok kezelése

• megelozés / elkerülés
• a döntés elõkészítése

– felmérések és tanulmányok 
– forgatókönyvek és számszerusítés

• szervezés; minoségbiztosítás (ISO) 
dokumentálás, stb.

• konfliktus ,vs.  együttmuködés; 
elégedettség, elfogadás, pszichológiai 
hatás, stb.
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az építész magatartása

• “Ne törekedjünk hiába a víznek hegy ellen 
vitelére, s ne reméljük, hogy a teher felfelé 
essék; de eszközöljük inkább azt, hogy 
nemcsak tiszteletre, de még barátságra, sot 
szeretetre méltóak is legyünk,, hogy 
tapasztalásink, szebb szokásink s 
öntartásunk társaságunkat kívánatossá, 
mulatságossá és bájolóvá tegye.”

• (Széchenyi válogatott muvei I., 193.o.)
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„Az amatoröknek ihlet kell,
a profiknak határido.”

Szentkirályi Miklós
festõmûvész, forestaurátor
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köszönöm a figyelmet

v   é   g   e


