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nagyon akarjam megérteni, mert az még nekik is nehéz, és gondoljak 
a családomra. Így hamar le is tettem róla, de voltak kollégák az elmúlt 
időszakban, akik ezzel keltek és feküdtek. A projektek nagy része az 
EU-ban használatos FIDIC sárga és piros könyves szerződési rendszere 
szerint került kiírásra. Ez meghatározta, hogy kinek milyen felelősségi és 
 kötelezettségi köre van a projektben (beruházó és megbízottjai, kivite-
lező). A kiírás és ajánlatadás után a nyertes kivitelezővel szerződést kö-
töttek, amiben a sok fontos kötelezettség és felelősség mellett a projekt 
utáni jótállási (garanciális) és szavatossági időszakról is szó esik. Nagyon 

fontos része a szerződésnek a dokumentumok erősorrendje, hiszen a ké-
sőbbiekben ez határozza meg, hogy vitás esetekben mely dokumentu-
mok iránymutatását lehet és kell figyelembe venni. Véleményem szerint 
a sorrend jó, mivel alul van a vállalkozó végleges ajánlata, hiszen ha jó 
az ajánlat, akkor annak első mondata az, hogy: „Az ajánlat mindenben 
kielégíti a kiírásban megfogalmazott követelményeket.” 

Nagyon fontos szerepe van az önkormányzatoknak, hiszen ők mint 
beruházók megbízzák a projektben lévő összes szereplőt, és szerződést 
kötnek velük, kivéve az üzemeltetőt. Az üzemeltető ugyan nem szerep-
lője a folyamatoknak, de saját jól felfogott érdeke, hogy mégis valahogy 
belekerüljön, hiszen az ellátásért felelős vele már korábban kötött a 
meglévő víziközművekre egy üzemeltetési szerződést, amiben meg-
bízta őt a víziközmű-beruházásokban való szakmai képviselettel. Leg-
alábbis	az	ALFÖLDVÍZ	Zrt.	üzemeltetési	területén	a	bérleti-	üzemeltetési	

A címválasztás több szempontból is 
aktuális. A MaVíz által ez évben rendezett 
tapolcai víziközmű-konferencián a plenáris 
ülés egyik előadása a klímaváltozásról 
és a globális felmelegedésről szólt. 
A Holnapután című katasztrófafilm is 
ugyanezt a témát dolgozza föl, és mind 
az előadásban, mind a filmben jelentős 
hangsúlyt kaptak a rendszerek, az emberi 
szokások megváltozása, valamint a kaotikus 
állapotok és az ezekhez való kényszerű 
alkalmazkodás.

A cím utal arra is, hogy ma van a települése-
inken egy kialakult állapot, van egy valaho-
gyan működő víziközmű-rendszer. Holnap 
átgondoljuk, áttervezzük, és megvalósítunk 
egy új rendszert. Holnapután pedig követ-
kezik a jótállási, szavatossági időszak.

Az elv alapvetően jó: Az uniós csatla-
kozással vállalt környezetvédelmi fejleszté-
seket végrehajtva teljeskörűbb és fenntart-
hatóbb víziközmű-rendszerek jöjjenek létre.

Akkor mi a baj? A probléma ott van, 
hogy a szakmák, a szakemberek nem voltak 
erre a nagy mennyiségű munkára felkészül-
ve. A projektek során nagyon sokszor elő-
fordult, hogy csak folyamatos egyeztetés 
mellett és ad hoc eljárási rendekkel lehetett megfelelni minden előírás-
nak, írott és íratlan szabálynak.

Mindezen feladatok elvégzése – ajánlattétel, elfogadás, projektlebo-
nyolítás és annak lezárása – után, mikor már mindenki hátradőlne, akkor 
kezdődik a garanciális időszak, ami legalább akkora munka, mint ami 
eddig volt, csak más arányú a feladatok szétosztása. Minden érintett ne-
vében kijelenthető, hogy ez már csak púp a hátunkra. De ne szaladjunk 
ennyire előre, kezdjük az alapoknál.

A KEOP-os projektek költségvetése még a legkisebb települések 
esetében is igen nagy számokkal dolgozik, így fontos a pontos fel-
adatmeghatározás, ugyanakkor a közbeszerzési törvényt sem lehet 
megkerülni. Amikor vizsgáltam a jótállás jogi hátterét, a jogászainktól 
elkértem a közbeszerzési törvényt annak érdekében, hogy tájékozódjak. 
Erre ők felszisszentek, és kérték, hogy olvasgassam nyugodtan, de ne 
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felelőssége, illetve mi történik azzal, aki elmulasztja időben teljesíteni a 
kötelezettségét. Ezek szerződésbeli rögzítése csak akkor ér valamit, ha 
van, aki betartatja. A szerződés jótállással és szavatossággal foglalkozó 
részében feltűnik két fogalom. Az egyik a teljesítési biztosíték, ami az 
építkezés ideje alatt ad biztonságot a beruházónak, a másik a jóteljesíté-
si biztosíték, ami a jótállási időszakban él, és abban az esetben biztosíték, 
ha a kivitelező nem hajlandó egy jogos garanciális hibát kijavítani. Az 
utóbbi biztosítéknak a mértéke az első 24 hónapban a vállalkozói díj 
5%-a, a következő 36 hónapban 3%-a, és lehívás, garanciaérvényesítés 
esetén a kivitelezőnek 8 napon belül fel kell tölteni újra a keretet. Azon-
ban a kivitelezők számára van egy fájdalmasabb pont, és ez a közbeszer-
zésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 63. § 1. bek. c. pontja. Ez a jog-

szabályi rendelkezés lehetőséget nyújt a közbeszerzést kiíróknak arra, 
hogy amely kivitelezőnél megtörtént a jóteljesítési biztosíték lehívása 

– bármilyen mértékben is az elmúlt 3 évben –, az a kiírt közbeszerzésben 
nem vehet rész. Ez a kivitelezők rémálma, és ennek megfelelően el is 
követnek mindent azért, hogy ezt ne lehessen érvényesíteni. Sajnos az a 
tapasztalat, hogy inkább a kiskapukat keresik, mintsem elkezdenének a 
hibákkal érdemben foglalkozni.

A szerződéskötés pillanatában természetesen le van fektetve (a leg-
több esetben), hogy garanciális hiba jelzése esetén mi az eljárási rend. 
Ez a lendület megmarad egészen a műszaki átadás-átvételig, amikor is a 
szerződésből átemelik ezt a passzust a jegyzőkönyvbe.

A gyakorlatomban találkoztam ideális leírással, miszerint az üzemel-
tető jelzi a hibát a mérnöknek, aki felszólítja a vállalkozót, ekkor a vál-
lalkozónak 24 órája van, hogy a helyszínen megvizsgálja a hibát, és nyi-
latkozzon a hiba általa gondolt garanciális voltáról, és adott határidőn 
belül kijavítsa a hibát, vagy nem, de ekkor bebizonyítja, hogy miért nem 
garanciális a hiba. Ez az elmélet.

A gyakorlatban nem mennek így a dolgok. Az üzemeltető jelzi a 
hibát a beruházónak is (hátha ők fel tudják gyorsítani a vállalkozót), a 
mérnöknek is (hiszen ő a projekt műszaki szakértője), a vállalkozónak is 
(nehogy később ürügy legyen, hogy ő márpedig nem hallott a hibáról), 
hiszen a hiba hátráltatja a munkáját, költséget okoz neki, amit nem is na-

 szerződésekben ez van benne, csak ezt rendszerint figyelmen kívül 
hagyják a projekt „igazi” résztvevői.

A beruházó a projekt kezdetén megbíz egy projektmenedzsert, aki 
segít neki a jogi, pénzügyi feladatokban, hogy a projekt a lehető leg-
gördülékenyebben valósuljon meg. Szerepet kap a mérnök, aki a mű-
szaki tartalom első osztályú megvalósításáért felel, és együtt dolgozik 
a menedzserrel annak érdekében, hogy számviteli, jogi, közbeszerzési, 
eljárásbeli stb. szempontból is rendben legyen minden. Megbíznak még 
egy PR-céget, amely az érintett helyi és a nagyközönség tájékoztatására 
szerződik, és persze ott van még a vállalkozó, aki a főhőse a „filmnek”.

Ha az olvasóban keletkezik egy kis hiányérzet, az nem véletlen. Jog-
gal merül fel a kérdés, hol van itt az üzemeltető, aki a majdan elkészült 
rendszer üzemeltetéséből szeretne élni, kb. 
50-100 évig. Mint azt korábban említettem, 
ott van a sorok között, a bérleti-üzemelte-
tési szerződésen keresztül, de ha nincs egy 
az üzemeltetőt a projekt megvalósítása so-
rán is támogató önkormányzat, akkor majd 
csak a mű elkészültét tudja tudomásul ven-
ni és átvenni azt üzemeltetésre. Erre szokták 
azt mondani, hogy: „Innen szép nyerni.”

Ha viszont az üzemeltetőnek jó kapcso-
lata van az önkormányzattal – üzemeltetési 
területünkön leginkább ez az általános –, 
akkor még olyat is el tud érni, hogy a ki-
írásba belekerüljön a saját műszaki egysé-
gesítési irányelve, ami kiterjed minden vízi-
közmű tervezésére, kivitelezésére, és ami a 
távlati igényeinek megfelelő műszaki előírá-
sokat is tartalmazza. Ezt kötelező érvényűvé 
próbálja tenni a vállalkozó számára mind a 
tervezésnél, mind a kivitelezésnél. Sok vitás 
esetet tud eldönteni egy ilyen kötelezés, 
ami a későbbi sikeres műszaki átadás-átvé-
telt jelentősen meg tudja könnyíteni.

Amikor megtörténik az elkészült mű 
„hiba- és hiánymentes” műszaki átadás-átvétele, onnantól kezdődik a jót-
állási (garanciális) és szavatossági időszak.

A „garancia” önálló jogi tartalomként nincs definiálva, a hétköznapi 
használatban a jótállást értik alatta. Mindkettő célja az, hogy egy szol-
gáltatás jogosultja (megrendelő) az azt nyújtó kötelezettel (vállalkozó) 
szemben igényt érvényesíthessen, ha a szolgáltatás (az elvégzett mun-
ka) nem felel meg a jogszabályban, illetve a szerződésben foglalt feltéte-
leknek, azaz a kötelezett nem teljesít szerződésszerűen.

A jótállási időszakban a vállalkozónak kell bizonyítania, hogy a hiba 
a dolog rendellenes használatából keletkezett, vagy sem. A megren-
delőnek kell bizonyítani, hogy a dologban a hiba már a teljesítés pilla-
natában ott „lappangott”, és a rendeltetésszerű használat során került a 
felszínre. A jótállás érvényesítésének feltétele, hogy az a szerződésben 
vagy nyilatkozatban rögzítve legyen. Jótállás esetén a vállalkozó csak 
akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a munka elvégzése után keletkezett. A szavatosság a felek külön ki-
kötése nélkül, a törvény erejénél fogva kapcsolódik a hibás teljesítéshez. 
A szavatosság esetén a hibátlan teljesítés a vélelem: a jogosultnak kell 
bebizonyítani, hogy a teljesítéskor a szolgáltatás hibás volt. A jótállásnál 
viszont a vélelem a teljesítés hibája mellett szól.

Célszerű, ha a szerződésben még az is rögzítésre kerül, hogy hogyan 
történik a garanciális hiba bejelentése, annak kivizsgálása, és ez kinek a 

Szalagszűrő tisztított vízből való mosása fonalasodás esetén nehézkes, de egy terelő fallal kizárható a lebegő 
anyaggal terhes víz és ivóvízzel való szalagmosás lehetővé válik (megállapodás előtt és után)
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igazságügyi szakértő véleményét kérte ki az önkormányzat. Ezt a vé-
leményt és a lehetőségeinket még vizsgáljuk a beruházóval, pert még 
nem indítottunk.

Természetesen a leírt vállalkozói viselkedési formát nem tartjuk álta-
lánosnak, mivel nekünk is vannak jó tapasztalataink kivitelezőkről, akik, 
ha szóltunk, jöttek, vizsgáltak és javítottak, vagy bizonyították, hogy 
nem garanciális jellegű a javítás. Az viszont tény, hogy rossz tapasztalat-
ból több van, mint jóból.

A megoldás az önkormányzattal való megállapodás lenne? Erre a 
kérdésre majd csak a garanciális idők lejártával tudunk választ adni, de 
az biztos, hogy serkentőleg hatott az addig vegetáló garanciális ügyek-
re. Ez talán egy következő cikk témája lehet.

A tény az, hogy ezzel a garanciális jogér-
vényesítési eljárásban való részvétellel je-
lentősen megnőttek a mindennapi teendő-
ink, és sajnos a hétköznapi sikertelenségek 
száma is, mert nagyon sok levelet kell írni, 
mire egy-kettő meghozza a gyümölcsét. 
Nagyon sokszor kell végigbeszélni a hibalis-
tát és rögzíteni, hogy a vállalkozó bevállal 
egy határidőt, amit nem teljesít. Sokszor 
nagy mennyiségű adatot kell szolgáltatni, 
aminek a kigyűjtése és megfelelő formába 
rendezése is nagy munka.

Sajnos ahhoz, hogy eredményeket ér-
jünk el, nagyon sokat kell dolgozni, de na-
gyon fontos, hogy megtaláljuk a hangot a 
kivitelezővel, keressük a kompromisszumos 
megoldásokat, és ne menjünk egyből a bí-
róságra, mert az senkinek sem érdeke.

„Egy birkát sokszor meg lehet nyírni, de 
megnyúzni csak egyszer!”

gyon lehet érvényesíteni sehol. Tény, hogy az esetek nagy többségében 
nem is történik még visszajelzés sem a vállalkozó részéről, hogy foglal-
kozna	az	üggyel,	bármilyen	szinten.	Ennek	megoldására	az	ALFÖLDVÍZ	
Zrt.-nél	kidolgoztunk	egy	eljárási	rendet,	aminek	az	alapja	egy	megálla-
podás a projektekkel érintett önkormányzatokkal. Területünkön 110 db 
önkormányzattal sikerült ilyen megállapodást kötnünk.

A megállapodás lényege, hogy az önkormányzat felhatalmazza 
társaságunkat arra, hogy helyette és a nevében az adott projekt során 
megvalósult víziközmű-rendszer elemeinek meghibásodásával és hibás 
működésével kapcsolatos jótállási jogokat érvényesíthessük a kivite-
lezőkkel szemben. Ennek keretében az önkormányzat átadja a projekt 
összes dokumentumát, amit mi megvizsgálunk, és ha nincs kizáró ok, 

akkor létrejön a megbízás. Fontos, hogy nem a mérnök helyett járunk 
el, hanem a mérnökkel párhuzamosan az önkormányzatok érdekében. 
Többször észrevesszük, hogy a mérnököknek sem és a kivitelezőknek 
sem tetszik ez a felállás, de az biztos, hogy a megállapodások megköté-
se után megmozdultak az ügyek. Nem mondhatom, hogy varázsütésre 
minden elkészült, amit lejelentettünk, de azt lehet tapasztalni, hogy ki-
vették a fiókok mélyéről a garanciális ügyeket.

Tudok beszámolni sikertörténetekről. Például egy, addig már 2 éve 
stagnáló ügy egy hónap alatt életre kelt, és a vállalkozó (ugyan jog-
fenntartással) de tízmilliós nagyságrendben költött egy garanciális hiba 
megoldására. Persze van ellenpélda is, ahol a megállapodások alapján 
küldött vállalkozói felszólítólevelek, „fenyegetések” a jóteljesítési bizto-
síték lehívásával is hatástalanok voltak.

Alapelv, hogy a garanciális hibát a vállalkozó határidőre javítja, 
vagy bizonyítja, hogy az nem a kivitelezésre visszavezethető okból ke-
letkezett. Ha a vállalkozó nem javít, akkor írásban visszautasít, hogy a 
hiba javítása nem az ő feladata. Amennyiben a vállalkozó visszautasít, 
és a beruházó nem fogadja el, hogy ez nem garanciális hiba, akkor a 
beruházó felkéri a közjegyzőt igazságügyi szakértő kirendelésére, és a 
szakértői vélemény után, amennyiben szükséges, következhetnének a 
jogi lépések. Eddig a szakértői vélemény kérése volt az a pont, ahova 
legmesszebb eljutott egy ügy, ekkor több garanciális hiba kapcsán 

Utóülepítő fölözője szivattyús megoldással, teljesen hatástalannak bizonyult, új gravitációs lefölözővel jelentősen 
csökkentek az üzemeltetési problémák (megállapodás előtt és után)
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