
Nem tudom, kedves Olvasó, hogy te milyen tapasztalatokkal rendelkezel, de 
engedd meg, hogy megosszam veled az én meglátásaimat. Szinte akárkivel is 

beszélek az építőipari szereplők közül, legyen az kivitelező vagy kereskedő, 
mindenki arról mesél, hogy az idén növekedést ért el. Erről számol be majdnem 

mindegyik építőipari vállalkozó, legfeljebb a növekedés mértékében van különb-
ség. Nagyon nagy örömmel tölt el ez engem, azonban feltűnt nekem valami.  
A beszélgetések alatt szöget ütött a fejemben, hogy ami most biztató ered-

mény, az a jövőre nézve veszélyes is lehet.

Markovich Béla ügyvezető írása

TUDATOS ÉPÍTÉSI 
VÁLLALKOZÓ
Melléklet kis- és 
középvállalkozóknak 

addig üsd  
a vasat, 

amíg meleg!
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Azt mindenki látja, hogy ma az építőiparban 
szakemberhiány van. Pusztán már csak azért is, 
mert a munkákhoz képest kevés a szakember, ke-
vés a kivitelező.

A beszélgetéseim során is az derült ki, hogy sok 
szakember annyira le van terhelve megbízásokkal, 
hogy „kénytelen” munkákat visszamondani. Az is 
világossá vált, hogy a cégek, ebben a helyzetben 
hajlamosak könnyebben elengedni egy munkale-
hetőséget, hiszen „most úgyis sok a munka, majd 
jön a következő.” Leginkább arra hivatkoznak, hogy 
nincs elég emberük és a piacon nem lehet szak-
embereket találni. Mindez igaz! Valóban nehéz ma 
olyan szakembert találni, aki jól helytáll a kivitele-
zési feladatokban.

Azonban nem elegendő csak a leterheltség 
alapján dönteni, hiszen a munkák elengedése 
veszélyt is hordozhat magában. Az elmúlt évek 
tapasztalatai megmutatták, hogy mennyire fontos, 
hogy a fellendülés időszakában is gondoljunk a 
jövőre. Mindenképp figyeljünk oda, és törekedjünk 
is rá, hogy tartalékot hozzunk létre ebben a több 
lehetőséget kínáló időszakban, most, amikor sok a 
megrendelőnk.

Te, kedves Olvasó, hogy látod, a jelenlegi mun-
kaellátottságod lehetővé teszi-e, hogy elegendő 
tartalékot képezz magadnak és a családodnak? 
Képes vagy-e annyi tartalékot képezni, amennyi 
kisegít majd téged, ha esetleg ínségesebb idők 
jönnek? Ha igen, akkor nagyon ügyes vagy és gra-
tulálok! Te hosszú távon gondolkodsz!

Véleményem szerint, ha úgy mondasz le mun-
kákat, hogy közben nem vagy képes tartalékot ké- 
pezni, ez veszélyt jelent a számodra, és sok bi-
zonytalanságnak, nehézségnek lehet oka majd a 
jövőben.

A tűzoltásra nem akkor kell felkészülni, amikor 
már ég a ház. Nem akkor megyek el tűzoltó készü-
léket venni, amikor már kigyulladt a tűz.

Neked, vállalkozó szakembernek most, amikor 
sok a munka, mindent el kell követned, hogy ebből 
a sok munkából a lehető legtöbbet megnyerj és 
teljesíts. Ideális esetben minden megkeresésre úgy 

kellene tekintened, hogy ezt a munkát meg aka-
rod nyerni. Hogy mennyi munkát vállalsz el, min-
denképpen annak arányában érdemes végiggon-
dolnod, hogy tudsz-e tartalékot képezni a magad 
számára a jövőre nézve, s hogy mennyit.

Van egy másik oldala is a visszamondott mun-
káknak. Azt a munkát, amit te nem vállalsz el, va-
laki más el fogja végezni. Ha a feladatot elvállaló 
kivitelező magas minőségű munkát végez majd, 
akkor az elutasított megrendelőnél te hátrébb 
kerülsz a sorban. A következő igénye esetén már 
valószínűleg nem téged fog felhívni, és nem téged 
fog továbbajánlani!

MOST SEM LAZÍTHATSZ! Különösen azért 
nem, mert a munka mennyisége elegendő a mos-
tani fennmaradáshoz. Ismerős az a helyzet, amikor 
egy focimeccsen az egyik csapat vezet 2:0-ra és 
„ráül” az eredményre, visszafogja a tempót? Mi 
szokott ilyenkor általában történni? Az ellenfél fel-
éled, feltámad és sok esetben megnyeri a meccset.

Neked a mostani helyzetben, amikor rengeteg 
a lehetőség a piacon, nem szabad „ráülnöd” az 
eredményeidre. Keresd meg azokat a megoldáso-
kat a vállalkozásodban, amelyek nagyobb kapaci-
tást eredményeznek a számodra, amelyekkel a 
lehető legtöbb megrendelést magas szinten tudod 
teljesíteni.

Van egy okos közmondás: „addig üsd a vasat, 
amíg meleg!”

Hát akkor lépj egy NAGYOT! Tegyél meg most 
mindent, hogy minél több munkát elvállalhass, és jó 
minőségben elkészíthess!

Készítettünk néhány interjút kivitelező vállal-
kozókkal. A beszélgetések során különböző piaci 
szegmensekben működő vállalkozók mondják el, 
hogyan kezelik ők a jelentkező megrendelői igénye-
ket, hogyan adnak ajánlatot és mit tartanak fontos-
nak abban az időszakban, amikor egy munkát meg 
kell szerezniük.

Egy dolog mindegyik interjúból kiderült: ők nem 
lazítanak, hanem beleerősítenek.

Ezt tanácsolom neked én is 2016-ra!

MArKeTIng, ÉrTÉKeSÍTÉS

„A jövőt nem 
a jövőben, 
hanem a je-
lenben kell 
megalapoz-
ni! Alapozd 
meg te is a 
jövődet azzal, 
hogy most 
fejleszted 
magadat és a 
cégedet!”
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A Ratskó-Bau Kft. fő profilja a külső és belső 
hidegburkolatok kivitelezése, igény esetén terve-
zése. Az 1998 óta nagy sikerrel működő vállalkozás 
nevéhez olyan referencia munkák fűződnek, mint 
például a 4-es metró, a Várkert Bazár, a Rudas Fürdő 
hidegburkolatainak kivietelezése. A Ratskó-Bau Kft. 
2002-ben kiemelkedő sikerrel szerepelt az Év Mapei 
burkolata című pályázaton. 2008-ban és 2013-ban a 
vállalkozás munkáit Építőipari Nívódíjjal tüntették ki. 
Ratskó István, a cég vezetője 2015-ben, kiemelkedő 
szakmai teljesítményéért megkapta a tiszteletbeli 
Mesterek Mestere címet.

Hogyan visztek sikerre egy árajánlatot? 
A folyamat a tender árral kezdődik. Ismerjük a 
piacot, a saját önköltségünket, hogy milyen gép-
parkkal, alapanyagokkal, mennyiségekkel, bé-
rekkel kell kalkulálnunk, adunk egy alapárajánla-
tot. Amennyiben az ajánlatunkat nem fogadják el, 
úgy fillérre pontosan kiszámoljuk, hogyan tudunk 
az áron csökkenteni a vállalható minőségi szinten 
belül. Finomítunk az árakon és a műszaki megol-
dásokon. Annak mérlegelésekor, hogy felkeres-
sük-e az ajánlat kérőt személyesen, figyelembe 
vesszük a munka nagyságát és várható körülmé-

nyeit. Számít a logisz-
tika, a munka során 
megvalósuló várható 
kapcsolatrendszer, a 
várható szervezett-
ség és a koordináció 
minősége. Fontos 
lehet egyéb körül-
mény is, például a 
parkolási lehetőség, a 
közledekési, szállítási 
lehetőségek, amelye-
ket valószínűleg nem 
vesz figyelembe a fő-
vállalkozó. Ha a gene-
rálkivitelező megnyeri 

a tendert, akkor jönnek a további egyeztetések, 
pontosítások. Íratlan szabály nálunk, hogy sem-
miképpen nem engedjük, hogy az árcsökkentés 
a műszaki minőség rovására menjen. Ez az a 
szakasz, amikor személyesen is egyeztetünk, ki-
megyünk a helyszínre, behatóbban megismerjük 
a várható körülményeket, a logisztika részleteit.

A szemrevételezéskor azt is megnézitek, 
hogy a burkoláson kívül milyen egyéb 
munkálatokra van szükség?
Igen, hiszen a felületkiegyenlítés, aljzatelőké-
szítés, ha nem látjuk előre a helyszínt, utólag 
jelenthet feladatot, problémát. Az árajánlatban 
is szerepeltetjük ezeket az esetlegesen szük-
séges munkálatokat, mint opcionális tétele-
ket. Egységárat adunk meg területegységre 
és vastagságra vonatkozóan. Számos szak-
mai szempont szerint is fontos a pontosítás. 
Például, hogy cementes vagy epoxy fugaanya-
got kell-e használnunk, hogy az élvédő profi-
lok műanyag vagy fémanyagúak legyenek-e. 
Rengeteg mindent tudnunk kell egy pontos ár-
ajánlathoz. Az opcionális tételek éppen jó pél-
dák arra, hogy mit lehet tapasztalatszerzéssel 
megtanulni. Lehet az saját tapasztalat, vagy 
másoké, de az előre nem mindig pontosan 
látható tételek kalkulálásához mindenképpen 
szükség van a piaci tapasztalatra. Ezen kívül 
jól kell ismerni az árajánlat fajtákat is, hiszen 
van átalány áras árajánlat, ami tulajdonkép-
pen egyetlen ár, opcionális árakkal kiegészít-
ve. Nagyon nagy munka egy ilyen ajánlat ösz-
szeállítása. Megkapjuk a terveket, kimegyünk 
a helyszínre, pontosan mindent felmérünk, 
kiszámolunk, s ennek nyomán végösszeget 
adunk. Kockázat is van benne, mivel ha pon-
tatlanul dolgozzuk fel a tervet, nem jól mérjük 
fel a munkát, akkor kárunk származik belőle. 
Előnyösebb, ha prognosztizált végösszeg áll 
az árajánlatban, és az elszámolás az általunk 
megadott egységárak alapján, tételes felmé-
rés útján történik.

Pontos és több 
szemPontból egyeztetett 

árajánlatra 
van szükség 

Interjú Ratskó Viktorral,  
a Ratskó-Bau Kft. képviselőjével 
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Hogyan fogadtatod el az általad adott ár-
ajánlatot?
Megkeresés után mindig kimegyek a helyszínre, 
és itt közösen az árajánlatkérővel felmérem a 
feladat részleteit. A terület nagysága és az anyag-
szükséglet alapján már a helyszínen végzek egy 
előzetes kalkulációt. Később a pontos tételeket és 
árakat egy táblázatban rögzítem számítógépen, 
és így, táblázat formájában küldöm el a megren-
delőnek elektronikus levélben.

Mi teszel, ha a tulajdonos drágállja az 
árat?
Megvizsgálom, hogy milyen szerényebb ár-
fekvésű anyaggal tudom kiváltani az általam 
már beírtat, de csakis olyannal, ami műszaki-
lag megfelelő. A vállalkozásom vezetésében, a 
munka koordinációjában odafigyelek azokra a 
megoldásokra, amelyekkel olcsóbb tudok lenni 
anélkül, hogy alacsonyabb minőségű terméket 
használnánk vagy a munka minősége romlana. A 
kapcsolatrendszer és a munkaszervezés terüle-
tén erre adódnak olyan lehetőségek, amelyeket 
több év alatt kitapasztaltam, és sok munkát is 
fektettem beléjük. A munka hatékonyságán is 

sokat lehet javítani. Például egy nappali burko-
lása nagyon jól összekapcsolható és egyszerre 
végezhető a folyosó burkolásával. Ezzel időt és 
pénzt tudok megtakarítani. Ha ezt a megrende-
lőnek is elmondom, az még reklám fogásnak is 
jó, mivel látja, hogy igyekszem csökkenteni és 
optimalizálni számára az árat. Árcsökkentésre 
az is megoldás, hogy a lábazatra nem számolok 
külön folyómétert. A tulajdonos számára ez ked-
vezményt jelent.

Van-e olyan alapszabály, amit mindig be-
tartasz az ajánlatadás során?
Az árajánlathoz szorosan hozzátartozik, hogy a 
segédanyagot én szerezhessem be. Ezzel elérem, 
hogy a műszaki megoldásért teljes mértékben 
én legyek a felelős. Az egyeztetések elején kell 
határozottnak lenni, s bár akad olyan eset, hogy 
nem engem bíznak meg, de bőven vannak olyan 
megrendelők, akik elfogadják, hogy a minőségi 
anyag valóban jobb.

Milyen lépésekből áll az elküldött ajánlat 
utánkövetése?
Ha az árajánlat elküldése után nem keresnek 
engem, akkor másfél-két héten belül visszahí-
vom az ajánlatkérőt. Kíváncsi vagyok a tulajdonos 
véleményére. Ilyenkor a hangvétel és a tónus is 
érdekel, mert sok mindent megtudok belőle. Van, 
aki őszintén elmondja, hogy folyamatban van né-
hány másik árajánlat, és még információt gyűjt. 
Viszont a beszélgetés alatt tudok neki plusz taná-
csokat adni, sőt meg is tudom győzni, hogy miért 
kell a jobb anyag, miért válassza az én ajánlato-
mat, még akkor is, ha a másik olcsóbb. Az esetek 

Pluszt hozzátenni 
a szakmához és  
az ügyfélkezeléshez

Interjú Vancsó László egyéni  
vállalkozó, burkoló kivitelezővel 

„Az árajánlat előtti első találkozásnál dől 
el sok minden: szimpatikus vagyok-e, 
megbízik-e bennem a tulajdonos, 
összhangba tudunk-e kerülni, megfelelő 
lesz-e a határidő, amikor el tudom 
kezdeni a munkát. Ez tulajdonképpen  
az árajánlat sikerének előkészítése.”
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többségében összhangba tudunk kerülni, hajla-
nak a szavamra. Ha ilyenkor még finomítani is 
tudok az áron, szinte biztosan megvan a munka.
Hogy mennyire figyelek az ajánlat követésére, 
mennyi munkát teszek bele a sikerességébe, 
a munka mennyiségétől is függ. Ha nagyobb 
a terület, akkor könnyebb engedni, mert telje-
sítménnyel, hatékonysággal vissza tudom hozni 
az engedményemet. Kisebb munkákhoz, akár öt 
alkalomal is ki kell mennem, s minden alkalom-
mal csak egy órás munkát tudok elvégezni. Az 
ilyen munkának nagyon magas az önköltsége, 
az ingázás, a parkolás, a ráfordított idő, a több-
szöri kiszállás, minden számít.

Hogy viszonyulsz a kis munkákhoz?
Nem harcolok értük, de elvállalom őket, ha rám 
akaják bízni. Sőt egy-egy kisebb munkát, akár 
önköltségi áron is megcsinálok, mert tapasztalat-
ból tudom, hogy a kis munka nagyobbat hozhat. 
A jól elkészített kis munka elviheti a hírünket má-
sokhoz is, vagy a későbbiekben maga a megren-
delő hívhat vissza egy nagyobb feladatra.

Van-e titka a kommunikációdnak a meg-
rendelővel az árajánlat elfogadása előtt?
Igen, különös lélektana van a kivitelező és a 
megrendelő közötti kapcsolatnak. Ha a burkoló 
kényszerhelyzetben van, akkor ezt megérzi a 
megrendelő, és diktálni fog. Ezért nagyon fontos, 
hogy magabiztosak maradjunk, ne szorongjunk, 
ne feszengjünk. Ha nem látszik rajtunk, hogy 

nagyon kell a munka, akkor nem kerülünk függő 
helyzetbe. Ilyenkor a tulajdonos is jobban hajlik a 
kompromisszumra. Arra viszont oda kell figyelni, 
hogy ne blöfföljünk, nem lehet hantázni, mert 
a hazugság is kiderül. Fontos, hogy az ember 
őszinte legyen, határozott és bízzon a szakértel-
mében, amivel a megrendelőnek jót tehet.

Egyszerre sok ajánlattal foglalkozol?
Különösen a szezonális időszakban nagyon sok 
a munka. Áprilisban mindenki burkoltatni akarja 
a medencéjét, most pedig, a karácsonyi idő-
szakban a fürdőszobát akarják a megrendelők 
befejezni. Egyszerre több árajánlatot is kell adni, 
több embert kell visszahívni, sok építési helyszín-
re kimenni. Ezért én megtervezem a tennivalói-
mat, és határidőnaplóban vezetem azokat. Így 

tudom összehangolni a különböző munkákat. 
Ha kimegyek egy helyszínre, vagy érkezik egy 
megkeresés, az alapvető iránypontokat szintén a 
határidőnaplóba írom be a megfelelő dátumnál. 
Esténként és hétvégeken tudok árajánlatot ké-
szíteni, és mindenhová a lehető legrövidebb időn 
belül kimegyek, ahogy a találkozás után is a leg-
rövidebb időn belül küldöm az árajánlatot. Ekkor 
már igyekszem a megrendelő időbeosztásához 
alkalmazkodni, és mindig teljesen pontosan, a 
megbeszélt időben érkezem. Ez mindig bizalmat 
ébreszt és kellemes meglepetést okoz.

Kell-e írásbeli ajánlatot adni, ha a kivitelező 
magánmegrendelőnek végez munkát? 
Először mindig telefonon keresnek meg, és ezt kö-
veti a találkozó, illetve nagyobb munkáknál olykor 
többször is ki kell menni a végleges árajánlat el-
készítéséhez. És igen, írásban kell árajánlatot adni 
minden esetben, mert a szó elszáll, az írásnak azon-
ban nyoma marad, így a későbbi félreértések elke-
rülhetőek. Szóval a nagyobb munkáknál a különbö-
ző szakmák összehangolását is egyeztetni kell, így 
előre lehet látni az esetleges plusz munkákat is, 
felmérhető hogy szükség lesz-e újabb kiszállásra, 
kiegészítő vagy pótmunkákra. Az utánkövetés akkor 
nagyon fontos, ha a munka nagyobb volumenű, s 
így sok kis fáradtságos megrendelést kivált.

Vancsó László, egyéni vállalkozó, burkoló, 30 éve a hi-
degburkoló szakmában dolgozik. Az évek során mindig a 
legkreatívabb megoldások, a határfeszegetés, az újszerű 
megjelenések, tárgyalkotások érdekelték a burkolás 
területén. Ennek megfelelően a nagyszerű hidegburkolati 
munkák mellett, saját készítésű kerti csobogók, külön-
leges dísztárgyak is kikerültek a keze alól, valamint több 
kreatív, művészeti felület létrehozásában is részt vett, 
mint hidegburkoló szakember. 

Vancsó László 
hidegburkoló 
szakember-
ként segítette 
a Ráthonyi 
Kinga és Neil 
Wolstenholme 
által vezetett 
közösségi 
alkotás 
elkészítését 
az Illyés kör-
forgalomban, 
Budaörsön.
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Nálatok hogy zajlik egy épí-
tőipari kivitelezésre adott 
ajánlatadás?
Az ajánlat elkészítésének a me-
nete összetett folyamat. Terv-
dokumentáció és kiírás alapján 
állítjuk össze az első ajánlatot, 
de a kapott anyag általában nem 
teljes körű. Ez sok esetben a 
megrendelő és a tervező közöt-
ti kommunikáció nehézségeire 
vagy a költségvetést készítő fel-
színességére vezethető vissza.

Mit jelent az, hogy nem tel-
jes körű?
Jelentheti azt, hogy azokat az 
igényeket, amelyeket a meg-
rendelő a feladattal szemben tá-
masztott, a tervező nem vezette 

át valamilyen okból a tervekbe, 
vagy éppen a megrendelőnél je-
lentkeznek a korábbihoz képest 
új igények. Meglehet, hogy nem 
volt elég folyamatos és követke-
zetes az egyeztetés, illetve, hogy 
esetleg nem megvalósítható, 
vagy a tervbe nem átvezethető 
igényekről van szó. Számunkra 
az a fontos mindebben, hogy 
ezeket a hiányosságokat, meg-
felelő kommunikációt folytatva, 
áthidaljuk, ami hosszú proce-
dúra és sok egyeztetést igényel. 
Az ajánlat egyik kiemelten fontos 
feladata, hogy teljes körű legyen.

Hogyan adtok árajánlatot? 
Először is fontosnak tartom, 
hogy mi nem árajánlatot adunk, 
hanem ajánlatot. Tehát egy 
komplett megoldást, ami egy-
aránt tartalmazza az árakat, és 
a megrendelő szerint támasztott 
igények műszaki megoldását. 
Ha elkészültünk egy ilyen aján-
lattal, akkor annak bemutatása, 
ismertetése mindig személyesen 
történik az irodánkban vagy az 
építés helyszínén. Alapvetően a 
személyes kapcsolattartásban 
hiszek. Hiszen a megrendelő 
nem mindig rendelkezik olyan 

szakmai tudással,  hogy az 
írásbeli ajánlat alapján pontosan 
értse, hogy mi mire gondoltunk. 
Ezen kívül egy ajánlat rengeteg 
adatot és információt tartal-
maz, amit előnyösebb szóban 
is ismertetni. Ugyanebből az 
okból hosszabb időt hagyunk a 
megrendelő számára, hogy az 
ajánlatot feldolgozza, körülbe-
lül egy-két hetet. Ezt követően 
adunk második körös ajánlatot, 
ha szükség van rá, és többnyire 
szükség is van rá.

Miért van szükség több 
ajánlatra?
Az első körös ajánlatban azt a 
műszaki tartalmat árazzuk be, 
ami a költségvetés kiírásban 
szerepel, hiszen erre kértek 
tőlünk árajánlatot. Ha az első 
kör után azt a jelzést kapjuk, 
hogy magasak az áraink, akkor 
alternatív megoldásokat kíná-
lunk, ami a műszaki tartalom 
módosításával és bizonyos 
mértékű csökkentésével jár. 
Az utolsó körben általában már 
csak két-három vállalkozó van 
versenyben. A megrendelő által 
megbízott műszaki ellenőr koor-
dinál és egyeztet velünk. Abban 

minden 
Együttműködés 
alaPja a bizalom

Interjú Hofstädter Tamással,  
a T-Hof Bau Kft. képviselőjével

A személyes 
kapcsolat- 
tartásban  
hiszek.
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az esetben, ha alacsonyabb árra 
van szükség, akkor a műsza-
ki tartalmon tudok változtatni. 
Amennyiben ő egy másik, jóval 
olcsóbb árajánlatra hivatkozik, 
biztosan tudom, hogy a különb-
ség a műszaki tartalom csök-
kentését teszi szükségessé. Ná-
lunk, a Hofstädter cégcsoportnál 
íratlan szabály, hogy teljes körű 
ajánlatot adunk valamennyi, a 
profilunkba tartozó tevékenység-
re. Az ajánlatunkban beárazzuk 
a költségvetési kiírásban szerep-
lő tételeket. Azokat a tételeket, 
amelyekről úgy gondoljuk, hogy 
a teljeskörűséghez hozzátartoz-
nak, de az eredeti kiírásban nem 
szerepelnek, külön kategóriában 
szerepeltetjük. Ugyanis, ha a 
megrendelő és a megbízottja, 
teljes körű munkát vár tőlünk, 
akkor elég, ha „csak” figyelem-
be veszi az alapajánlat mellé a 
kiegészítést, és egyaránt látja a 
műszaki tartalmat, valamint az 
árat is. A törekvésünk az, hogy 
az alapköltségvetésünk kerül-
jön elfogadásra. A kiegészítő 
tételeket egy külön egyeztetés 
keretében pontosítjuk. A sze-
mélyes bejárás és egyeztetés 
nagyon hasznos lehet, mivel, 
ha van egy konkrét igény, akkor 
ilyenkor tudunk esetleg egy jobb 
műszaki megoldást elfogadtatni, 
aminek akár az ára is jobb lehet. 
Tehát érdemes valóban részlete-
sen végigvenni, hogy találunk-e 
olyan tételt, ami módosul, kike-
rül, vagy éppen bekerül az ár-
ajánlatba. A legfontosabb cél a 

szerződés létrejötte, és az, hogy 
csak akkor jöjjön létre, ha már 
pontosan azt írjuk le, amit való-
ban el kell végezni. Igyekszem 
az előkészítési fázisban minden 
előre látható munkára olyan 
„forgatókönyvet” készíteni, ami-
hez nem kell külön megállapod-
ni, ártárgyalást folytatni. Például, 
ha egy megrendelő a falazáson 
változtat, akkor az adott egység-
árakat csak be kell helyettesíteni 
a változtatásban érintett meny-
nyiséggel.

Mennyi idő mire eljuttok a 
szerződésig?
Az első ajánlat elfogadtatása 
két-három hét, az ideje nyilván 
függ a munka nagyságától is. 
Egy két-három körös ajánlat 
elfogadtatása akár egy-három 
hónapig is eltarthat.

Mi az, amit te fontosnak 
tartasz egy ilyen folyamat 
során?
Van néhány alapvető dolog, 
elvárás, aminek teljesülése 
nélkül nem adok ajánlatot. Az 
első, hogy mindenképpen le-
gyen egy személyes találkozás 
a megrendelővel, melynek 
során elmondják, hogy mit és 
hol szeretnének építeni. Ez egy 
személyes ismertető a beruhá-
zás egészéről, arról, hogy mi 
a célja, mit jelent a maga egé-
szében. Ahogy már említettem, 
egy csomó feladathoz így tudok 
alternatív megoldást adni az 
alapfeladatokra, vagy megha-

tározni a kiegészítő tételeket.  
A személyes találkozás ad al-
kalmat arra, hogy teljes egészé-
ben megértsem a megrendelő 
igényeit. A második, aminek 
teljesülnie kell, hogy kimegyek 
a kivitelezés helyszínére, és 
megnézem a feladatot a saját 
környezetében. Például a költ-
ségvetésből általában kihagyják 
a terep előkészítését, tehát csak 
így tudhatom meg biztosan, 
hogy milyen az adott hely köz-
művesítése, az elektromosság, 
a gáz, a víz, milyen szinten 
biztosítottak, valamint ezen a 
módon válik átláthatóvá, hogy 
milyen szervezésbeli feladatok 

A T-HOF Bau Kft. a több generációs Hofstädter cég-
csoport tagja.  
A vállalkozás irodák, családi házak és középüle-
tek, ipari létesítmények, csarnokok kulcsrakész 
generálkivitelezését vállalja.  Referenciáik között a 
következő épületeket találjuk:  
– Szent Gellért Hotel - Székesferhérvár
– Családi villa - Budapest, Kismákfa utca
– Családi villa - Budapest, Toboz utca

A legfonto-
sabb cél a 
szerződés 
létrejötte, és 
az, hogy csak 
akkor jöjjön 
létre, ha már 
pontosan azt 
írjuk le, amit 
valóban el kell 
végezni.



szükségesek a helyszín megközelíthetősé-
ge alapján. A harmadik, hogy megkapjuk a 
tervet és a költségvetés kiírást. Ezek alapján 
számolunk, de egyúttal le is ellenőrizzük, 
hogy reálisak-e a bennük lévő adatok. A 
legpontosabb úgy fogalmazni, hogy mi nem 
csupán ajánlatot adunk, hanem egy ajánlatot 
formáló folyamatot viszünk, melybe beletar-
tozik a műszaki tartalom és az árszínvonal 
tisztázása.

Ezek a kommunikáció lépései. Mi a ha-
tékony kommunikáció módja?
Az ajánlatot mérnökként gondoljuk végig. 
Azonban máshogy kell kommunikálni egy 
tervezővel, vagy egy műszaki ellenőrrel, és 
máshogy egy családi házat építtető magán-
emberrel. Egy családi ház megépítése erő-
teljesen érzelmi alapokon nyugszik. Hiszen 
senki nem falakat akar magának felhúzni, 
hanem otthont akar teremteni. Nagyon fon-
tos, hogy ezt a meglévő érzelmi viszonyt, az 
érzelmi szálat végig megőrizzük az ajánlat 
adás, sőt a kivitelezés során is. És ez egy 
hatalmas feladat. Egy hotel, vagy intézmény 
építése megint másfajta kommunikációt 
igényel. Ez utóbbi esetben mindig valamely 
szakember, műszaki felelős fogja össze 
az egyeztetéseket. Őt nem érzelmi oldalról 
tudom meggyőzni, az ajánlatot a számá-
ra kedvezőbbé tenni, hanem 
olyan műszaki érvek 
felsorakoztatásával, 
amelyekkel ma-
gas műszaki 
tartalmat és 
megtakarítást 
tudok a beru-
házás során 
f e lmu t a t n i . 
Egy műszaki 
ellenőrt például a 
beruházó azzal bíz-

hat meg, hogy költség és műszaki tartalom 
oldaláról koordinálja a beruházást. Tehát 
ezeken a területeken kell pozitívumokat fel-
mutatnom, hogy meggyőzzem őt arról, hogy 
minket válasszon. Ami mindkét esetben 
közös, az a személyes kapcsolat kiemel-
kedő fontossága. Ha valaki épít, beruház, 
annak sem elegendő csak a műszaki és ár 
oldalt ismernie, de szükség van a kivitelező 
referenciáinak ismeretére is, illetve elenged-
hetetlen ismerni magát a kivitelezőt, vagy 
annak képviselőjét. Hiszen olyan emberrel, 
céggel dolgozik szívesen mindenki, akiben 
megbízik. Bármely megrendelés esetében 
tehát a bizalom a kulcs. Ezt a bizalmat pedig 
meg kell teremteni az ajánlat adás időszaká-
ban, és végig a megrendelés teljes folyamata 
idején meg kell őrizni. Alapvetően a bizalom 
az, ami összekapcsolja a feleket, jól műkö-
dővé teszi a folyamatot, és közös feladatunk 
fenntartani. Van, hogy a megrendelő úgy 
dönt, hogy nem bízik, s így akármit teszel, 
nem felel meg neki. Még ekkor is sokat tu-
dok tenni a személyes kommunikációval a jó 
kapcsolatért.

Honnan származik ez a sok tapasz-
talat?
A felsőfokú tanulmányaim után elmen-
tem a Hídépítő Zrt.-hez dolgozni, s ott 

sokat tanultam arról, hogy két 
cég között milyen kommu-

nikációra, dokumen-
tációs rendszerre 

van szükség. 
Azonban a beru-
házói kapcsolat 
kezelését édes-
apámtól tanul-
tam meg, mely 

tekintetben a mai 
napig is rengeteget 

tanulok tőle.

Mit tesztek, van-e még valamilyen fel-
adat, ha az ajánlat zátonyra fut, és más 
nyeri el a munkát?
Ha még van esély a szerződésre, akkor ke-
resem a megrendelőt, hogy mi a véleménye 
az ajánlattal kapcsolatban, van-e valami 
észrevétele, s hogy tudok-e valamit változ-
tatni a tartalmán, hogy számára elfogadható 
legyen. Van, hogy a megrendelő hív engem, 
hogy mással kíván szerződni, de előfordult 
már olyan is, hogy senkit nem választott, ha-
nem egy másik út mellett döntött, nem azt az 
építést választotta, amire ajánlatot kért. Egy 
sikertelen ajánlat után leginkább magamnak 
szoktam feltenni a kérdést, hogy ha újra kel-
lene kezdeni az ajánlat adás folyamatát, mit 
csinálnék máshogy, akár az árazásban, akár 
az ügyfélkezelésben min változtatnék. Olykor 
arra jutok, hogy több alternatívát kellett volna 
felajánlanom, hogy más műszaki tartalmat 
bemutatnom, vagy nagyobb árkedvezményt 
nyújtanom. Ezeket a tapasztalatokat érde-
mes végiggondolni, mert a továbbiakban 
hasznosítani tudom egy következő ajánlat 
adás során.
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„Alapvetően a 
bizalom az, ami 
összekapcsolja 

a feleket, jól 
működővé teszi 
a folyamatot, és 

közös feladatunk 
fenntartani.”

Az AjáNLATAdáS 
FOLyAMATáNAK 
FONTOS LÉpÉSEI:

1. Megrendelői személyes kapcsolat
2. Kivitelezés helyszínének ismerete
3. Rendelkezésre bocsátott tender-

anyag megismerése, ellenőr-
zése.


