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Kókler



Az elmúlt években nincs könnyű 
dolga egy lakásfelújítónak, hiszen 
hiába itt van a lakásfelújítási támo-
gatás, amivel élni lehetne, sajnos 
nagyon nehezen találni jó szak-
embert. Igen, jó és megbízható 
szakembert! Ezt fontos kiemelni 
és kihangsúlyozni, mert bizony a 
gyenge minőségű, rossz munkát 
végző szakemberek is megjelen-
tek a piacon, akik nem csak a meg-
rendelők életét keserítik meg, de 
bizony az igazán kiváló szakembe-
rek munkáját és mindennapjait is. 



Ha például rákeresel a google-ben arra, hogy építőipari kontárok 2021, akkor ilyen 
címekkel megjelenő cikkeket dob ki találatként:

• Építőipar: új játékszabályok
• Egyre több a kontár szaki? Mutatjuk, mire figyelj, hogy ne ...
• Építőipari csalók: Felsorakoztak a pártok a  

Blikk ügye mögé
• Építési vállalkozók, kontár mesterek  

által megkárosítottak ...
• Zsebbevágó figyelmeztetést  

kaptak az építtetők
• Hogyan (NE) válasszunk építési  

szakembereket!
• Ilyen a kontár alvállalkozó – vigyázzon  

könnyedén belefuthat!

Azért ezek kemény címek, nem? 
És sajnos sok mindent el is mond 
most a piacról!



Mondanivalónk szakemberekhez (is) szólnak, de leginkább a kisebb-nagyobb beru-
házást tervező, vagy már abban lévő lakossági megrendelőkhöz szól, akik ráadásul a 
jelenség káros következményeinek legnagyobb elszenvedői, de rajtuk keresztül van-
nak még egyelőre kevésbé érintett felek is. 

Sajnos a témával kapcsolatban nem is kell sokat kutatni, szakemberek visszajelzése 
alapján is a probléma nap mint nap szembejön velük is.
A kókler jelenség javarészt a lakossági, magán megrendelések során végzett munká-
kon terjed, azon belül is a pár százezres, vagy alig néhány milliós beruházásokat érinti 
leginkább. 

Ezt támasztja alá a Mapei Kft. 2021.-ben végzett lakossági felmérése, ami alapján 
létrehoztunk egy ún. Építőipari Bizalmi Index*-et, ami azt mutatja, hogy a lakosság 
mennyire bízik az építőipari szakemberekben egy ötös skálán, az átlagosan 3,53-as 
értékkel bír. De a válaszadó felújítók 59%-a jónak/mestermunkának jellemzi a nála 
elvégzett munkát, ami szintén bizonyítja, hogy vannak kiváló munkát végző szakem-
berek a piacon.

De nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy ugyanezen kérdőív során kide-
rült, hogy választ adó felújítók 34%-a szenvedett már kárt a nem megfelelő munkát 
végző szakemberek által, a kontár építőiparimunka miatt az elmúlt évben. És ennek a 
kárnak az áltagos értéke, az összeg nagysága megdöbbentő! 

* Mapei Kft. reprezentatív kutatása, A 2250 fő megkérdezésével 2021. augusztusban készült, nemre, településtípusra és régióra reprezentatív kutatás 
célja felmérni az építőiparral szembeni bizalmat a felnőtt magyar lakosság körében. Az ezt kifejező érték az Építőipari Bizalmi Index (ÉBI), az épí-
tőipari szakemberekbe vetett bizalmat mérő szám, mely az interneten megszokott értékelésekhez hasonlóan, 0 és 5 csillag között értékeli a bizalom 
szintjét.



A kontármunka átlagos kárösszege 753 320 Ft.

A nagyobb értékű beruházások, mondjuk egy családi ház építése, 
vagy egy teljes lakásfelújítás esetén azok a kivitelezések kerülnek 
a veszélyeztetett kategóriába, ahol a rendelkezésre álló költség-
keret ki van centizve, vagy csak úgy általában költségtakarékos-
ság okán, műszaki ellenőr alkalmazása nélkül és/vagy az átfogó 
építőipari ismeretek vélt tudatában vág bele a megvalósításba az 
építtető. Esetleg azért, mert az embertársaiba vetett bizalma ed-
dig nem szenvedett csorbát. Ez pár évvel ezelőttig még ésszerű 
döntés is volt, azonban a kókler jelenség terjedésével elérkezett 
az idő átértékelni a szükségét szakértő segítség igénybevételé-
nek még kisebb beruházásokon is.

Most persze jöhetnek a kontra-érvek, hogy a generálkivitelezőnek 
kötelezően alkalmaznia kell felelős műszaki vezetőt. Szerepkörét 
tekintve mindösszesen annyi funkcióval bír, hogy a kivitelező általi 
hibás teljesítésekért átvállalja a felelősséget, bizonyos esetektől 
eltekintve azt is csak a garanciális idő leteltéig. Egyszerűen fogal-
mazva kezességet vállal a kivitelező jóteljesítéséért.



• De fel is merül már most azonnal nagyon sok kérdés, mint például:
• De ki is alkalmazza a felelős műszaki vezetőt? 
• Kitől kapja a fizetését egy felelős műszaki vezető? 
• A törvényileg előírt egy éven túl ki vállal garanciát? 
• Ki tartozik felelősséggel az éppen egy év után lehulló vakolatért és burkolato-

kért, pergő festékért, lyukadó radiátorokért és a minden különösebb ok nélkül 
leoldó FI-relékért? 

• Elhisszük, hogy ezeknek a szerkezeteknek pusztán ennyi lenne az élettartamuk? 
• Mert az még a jobbik eset, amikor a kókler lebukik technológiai mulasztásaival 

a munkavégzés során, de mi van akkor, ha fent soroltak miatt a kókler munkára 
csak egy-két év elteltével derül fény?

Kezdjük rögtön a fogalmakkal, meghatározásokkal.
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A „kókler-munka” legfőbb ismertetőjegye, hogy legtöbbször meg-
jelenésében nem szép, esztétikailag elfogadhatatlan és a megvaló-
sítás még egy laikus számára is szemmel láthatóan átgondolatlan 
módon készült, vagy lehet azonnal nem lesz látható, csak a később 
beszerzett infók alapján juthatunk erre a következtetésre. 

Akárhogy is, de mindenképpen további, előre nem tervezett fel-
adatok elvégzését teszi szükségessé a rendeltetésszerű használat, 
vagy az esztétikai kompromisszumok elérése érdekében. 

Ez azonban önmagában még nem is lenne túl nagy baj, de be kell 
látni, hogy egy nem esztétikusan elkészített munka okkal enged 
következtetni arra, hogy megvalósítása során a „szakember” hiányt 
szenvedett mind szakmai, technológiai és anyagismereti téren. 

Sokkal nagyobb gond az, hogy az igazi kókler jellemzőket egy lai-
kus egészen biztosan nem is tudja felfedezni, főleg ha nincs látható 
jele, amiből következtetni lehetne. 
Azt azonban fontos megjegyezni, hogy egy nem túlságosan szé-
pen elkészített munka még nem feltétlenül jelenti azt, hogy techno-
lógiailag, szakmailag is rossz lenne, ahogy arra is van példa, hogy 
egy szépen, esztétikusan végzett kivitelezés is nagyon rosszul, hely-
telen, vagy hiányos technológiával van elkészítve.



A jóindulatú vagy 
hiéna kókler
Kóklerek sajnos mindig is voltak. De még is mi a legjellemzőbb kü-
lönbség a kókler és a szakember között? Hogyan fogja tudni eldön-
teni a lakosság, hogy az a szakember, akit ő szeretne megbízni, az 
kókler vagy jó szakember?
Először is vizsgáljuk meg, mitől is lesz valaki kókler. Valószínű, hogy 
minden kivitelező, amikor elkezdi a pályáját, elkezdi bontogatni a 
szárnyait, minden igyekezete ellenére követ el hibákat a munkája 
során. 

Felismerve ezeket - akár saját maga által, akár a visszajelzések alap-
ján – törekedni kell orvosolni, valamint a jövőben nem elkövetni 
ugyanazokat. Ha nem ezt teszi a pályája során az adott szakember, 
akkor előfordulhat, hogy az alább részletezett kóklertípusok egyi-
kében kerülhet.

Minden tényezőt megvizsgálva a kisebb volumenű vagy csak egy-
két szakipari munkát igénylő beruházásokon kétféle kóklert lehet 
megkülönböztetni. 



Az első típus nincs tudatában annak, hogy rosszat tesz, egyszerűen 
csak nem ismeri egy adott munkához a szükséges technológiákat. 
Sosem tanulta, vagy ha igen, akkor az alapok iskolában való elsa-
játítása után sosem képezte magát tovább az új anyagok, techno-
lógiák tükrében. De számos esetben tudásuk csak látottakra épül, 
esetleg munkák során közvetett módon érintettek voltak egy-egy 
kivitelezésben, jobb esetben hosszabb időt töltve el például se-
gédmunkásként egy szakember mellett. Abban azonban kivétel 
nélkül biztosak, hogy egy adott munkához a szükséges szaktudás 
birtokában vannak, de legalább tisztában vannak saját korlátjaik-
kal, ennek okán csak egy adott szegmensen belül tevékenykednek. 
Ez a típus az, amelyik a modernkori építészet megjelenése óta ki-
sebb-nagyobb számban mindig is volt, van, lesz. Rájuk a későbbi-
ekben hivatkozzunk jóindulatú kóklerekként. 

A jóindulatú kóklerek még úgy-ahogy elfogadják a kritikát, a mun-
kájukkal szemben tett észrevételeket. Olykor tesznek is lépéseket 
az észrevételek orvoslására, valójában azonban nem képesek (sok-
kal) többre, mint amit letettek az asztalra. Sajnos mire ez felismerés-
re kerül, addigra már késő. Tőlük rendszerint csendben megválnak 
a megrendelők és keresnek mást, vagy elfogadva kivitelezőjük ké-
pességeit, beletörődve adják meg magukat és fejeztetik be velük 
a munkát.
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A másik jellemző kókler-típust az éppen aktuálisan fellendülő ipar-
ág termeli ki, a piac átrendeződésével, a kereslet megszűnésével 
számuk is arányosan csökkenni kezd. Ők egész biztosan tisztában 
vannak vele, mit tesznek. Képzettségük tekintetében hasonlóak a 
jóindulatú kóklerekhez, de többségük „külsős”, más ágazatból sod-
ródott az építőiparba. Rájuk az jellemző, hogy szánt szándékkal ki-
használják a laikus megrendelők tudatlanságát. Roppant meggyő-
ző erővel rendelkeznek, a magukról alkotott képet – miszerint ők a 
világ legjobb szakemberei – lehengerlő módon közvetítik leendő 
„áldozataik” felé. Szó szerint vadásznak a mit sem sejtő, lakásukat 
felújíttatni, házukat megépíttetni szándékozó megrendelőkre. A jó-
indulatú kóklerekkel ellentétben az érintett ágazat teljes skáláján 
mozognak, lecsapnak bármilyen munkára annak jellegétől és föld-
rajzi helyétől függetlenül. Ők a hiéna kóklerek.

A hiéna kókler a szaktudáson kívül esztétikai érzékkel sem rendel-
kezik, ez munkájuk során mindvégig nyilvánvaló. Meggyőző ere-
jüket azonban ügyesen felhasználva hitegetnek, ígérnek, hogy „az 
még nincs készen”, „természetesen minden javítva lesz”, s így hosz-
szú ideig tudják anyagilag csapolni gyanútlan áldozataikat. Előbb-
utóbb azonban elérkezik az a pont, amikor már nem tudják tovább 
leplezni hozzá nem értésüket. Ekkor csúnya viták keretében, legin-
kább vélt jussuk követelésének közepette, sértődött mestert szín-
lelve hagyják félbe az erősen kifogásolható munkát. Többnyire az 
ő munkáik köszönnek vissza fotók formájában referenciaként kü-
lönböző közösségi oldalak csoportjaiban, a károsult megrendelők 
által posztolva.
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Mindkét típusra jellemző, hogy előleget kérnek anyagvásárlásra hivatkozva, de 
míg a jóindulatú kókler számlával, nyugtával elszámol megrendelője felé, addig a 
hiéna típus trükközik, prémium, profi anyagot áraz, barkácsot vásárol. Természetesen 
a számla, nyugta elveszik, otthon, vagy a másik kocsiban felejtődik, míg szép lassan 
a feledés homályába merül. 

Mindkét típus jellemzője, hogy szakember társaikkal szemben olcsóbb ajánlatot ad-
nak ugyanarra a munkára, könnyű belesétálni a fele költséggel - de az utóbbi időben 
már azzal sem -, vagy sokkal inkább az azonnali - „akár holnap, számlával, garanciá-
val!” -  kezdés lehetőségével kecsegtető beruházás csapdájába. 

A munka megkezdése után nem sokkal már kezdődnek is az „ez meg az nem volt 
az ajánlatban” kezdetű mondatok, minek okán máris további költségek elé állítják a 
gyanútlan megrendelőt. 

Ezzel persze kialakul egy gyors döntési kényszer - hiszen a jó, vagy másik szakember-
re sokáig kellene várni - , amit kihasználva a kókler jócskán túlárazva tudja elvégezni 
az „előre nem látható” feladatrészt. 

A hiéna kókler gyakran próbál a későbbiekben részletezett módszereket is alkalmaz-
ni haszonszerzés céljából, szerencsére viszonylag könnyű felismerni és elejét venni 
pitiáner próbálkozásaiknak.



Ha azt hinnénk, hogy 
nincs rosszabb
És ha azt hinnénk, hogy ennél rosszabb nem létezik, sajnos ki kell ábrándítsunk 
mindenkit. 

A szakember hiányt meglovagolva megjelentek olyan generálkivitelezők a pia-
con, akik – típustól függetlenül – alkalmazzák a kóklereket. Mi több, toborozzák 
őket, de egyébként is nagy eséllyel fejlődnek ki a hiéna kóklerek soraiból, így a 
„kapcsolatrendszerük” is adott a szintlépéshez. 

Megjelenésükben, modorukban, meggyőző erejükben messze a legkifinomul-
tabb eszközökkel rendelkeznek, a jó megjelenés alap, formaságokban semmi-
ben sem térnek el egy tisztességes, megbízható vállalkozótól. 

Tény, hogy ez a típus önmagában csak közvetett módon kókler (kivéve a hié-
na kóklerből fejlődött változatot), hiszen csak elvállalja a munkát, ő maga már 
nem vesz részt benne. Irreleváns, hogy milyen végzettsége van, mert morálisan 
minősíthetetlen értékrendje miatt a legpusztítóbb és a legnagyobb kárt tudja 
okozni. 



Konkrétan a szakember hiányból fakadó piaci rést használja ki, egyetlen motivá-
ciója a gyors és maximalizált haszon szerzése. 
A lehető legrosszabb minőségű, sokszor még a tervező által kiírt paramétereket 
sem teljesítő, filléres anyagok alkalmazásán túl ők már a műszakilag szükséges, 
tervező által méretezett, komplett szerkezetrészek elhagyásával is hazardíroz-
nak. 

Megtehetik, hiszen az általuk alkalmazott, mit sem sejtő kóklerek megfelelő 
szakértelem hiányában elhiszik „főnöküknek” még azt is – egy „külföldi” példá-
val élve – hogy a közbenső, statikailag méretezett merevítő fal szerkezeti lezárá-
sára nem kell koszorút betonozni. 

Jelen pillanatban megbecsülni sem lehet, hogy az elmúlt években mennyien 
estek áldozatául ilyen generálkivitelezőknek. Az utolsó pillanatig - ha nem lép-
tek le már az elején nagyobb összegű előleggel - segítőkészek, mézesmázosak, 
aztán a munkálatok átadás-átvétel előtti pillanataiban előállnak kitalált műszaki 
tartalomra vagy szakhatósági eljárásokra hivatkozva anyagi követelésekkel, bi-
zonyos esetekben szinte megzsarolva a megrendelőt.

Könnyen ki lehet következtetni, vajon melyik két típus „burjánzott el” a közel-
múltban. 



A jóindulatú kóklerek száma valószínűleg nem nőtt, a kezdő szakemberekhez 
hasonlóan már-már kezdenek ők is ellehetetlenülni. Mert ami igaz, a jó meste-
reknek ajánlások útján azért bőven akad munkája, de ugyanez nem mondha-
tó el például az alkalmazotti sorból önállósulni vágyó, gyakorlattal rendelkező 
vagy a pályakezdő, szakmáját már-már hivatásnak tekintő, szívvel-lélekkel dol-
gozni akaró szakemberekről. 

Kérdés, hogy őket hogyan lehet versenyhelyzetbe hozni a bárkinek vakon ked-
vezőbb feltételeket adó kóklerekkel szemben? És az, hogy mitől burjánzott el 
ilyen mértékben a kókler-jelenség, hogy szakmai fórumokon, sajtóban, közös-
ségi platformokon szinte minden napos téma? 

Természetesen hosszasan lehetne elemezni az okokat, de a lényeg, hogy a 
probléma adott, arról kell beszélni, hogy mit lehet tenni ellene. 

Mert az, hogy tenni kell ezellen, az nem vitás. 



Piaci szereplők  
egységes, egyidejű  

cselekvése vs. kóklerek



A szakember



Kezdjük is egy kérdéssel, mégpedig, hogy miben is különbözik a szakem-
ber a kóklertől?

• Logikusnak tűnhet feltételezni, hogy elsősorban a gyakorolni kívánt tevé-
kenységhez szakirányú végzettséggel rendelkezik. 
 Ez azonban egy kóklerre is igaz lehet, tehát pusztán egy szakmun-

kás bizonyítvány lobogtatása önmagában még nem biztosíték.  
Továbbá ki lehet, vagy inkább ki kell térni arra is, hogy az elmúlt 
évszázadban is voltak (és jelenleg is lehetnek) olyan szakemberek, 
akik mesteri szinten művelői foglalkozásuknak, viszont a szakmát 
nem tanulták oktatási rendszerben, gyakran mást sem. 

• A szakember felismeri és tisztában van saját képességeivel. Ebből kifo-
lyólag csak és kizárólag olyan munkát vállal, amihez megfelelő szaktudás-
sal rendelkezik. 

• A szakember fogékony a szakmájában megjelenő új technológiák elsa-
játítására, valamint a munkája során használni kívánt építőanyagok tulaj-
donságainak megismerésére tovább képezi magát, rendszerszinten gon-
dolkozik, a kókler nem. 

• A szakember elsajátítja a szakmai irányelveket, munkavállalás során kö-
rültekintően jár el, nem ad ajánlatot „látatlanban”. Főleg nem bontással 
is járó, teljes, vagy részleges felújítási munkákra, ahol is törekszik minden 
előre nem látható, de bizonyos körülményekből következtethetően szük-
ségessé váló munkafolyamatot figyelembe venni, azokkal előre kalkulál-
ni.



• A szakember legalább elméletben ismeri a munkáját megelőző folyama-
tok technológiáit, valamint gondosan ügyel, hogy az ő munkájára épülő, 
további folyamatok kivitelezőinek munkáját a legkisebb mértékben se 
akadályozza. 

 Itt egy gyakori példát mindenképpen megemlítenénk: 
 Egy vakoló kőműves szakember úgy vakol, már ha a függőleges és sík fe-

lületet követelményként feltételezzük, hogy arra öröm például burkolni, a 
burkolónak nincs szüksége falkiegyenlítéssel burkolásra alkalmassá tenni 
a falat. 

 A vakoló kőműves kókler pedig abban a szellemben teszi ugyanezt, hogy 
„majd a burkoló megoldja”. 

• A szakember sosem úgy végzi a munkáját és nem olyan anyaggal, ahogy 
és amivel SZOKTÁK, hanem úgy és azzal, ahogy és amivel KELL. 

A szakember pusztán morális okokból kötelező érvényűnek tartja fentieket 
magára nézve. Egy jóindulatú kókler, ha jellemben fel tud nőni egy ilyen mo-
rális értékrendhez, akár rövid idő alatt szakemberré is válhat.

De mit is tehetnek a szakemberek a kóklerek visszaszorításának érde-
kében? 

Nincs mit szépíteni, egyetlen fegyverük pusztán a szakértelmük, felkészült-
ségük.



1. Ajánlatadás
Gyakorlatilag csak az ajánlatadás szakaszában – már ha egyáltalán eljutnak 
odáig – van lehetőség harcba szállni a kóklerek elsöprő erejű, fecnire kapart 
(vagy még arra sem, mert a papír drága) „pályázati anyagaival” szemben. 
Elsősorban a referenciák, ajánlások felsorolásán túl – mert ugye ilyet a kókler 
is tud szép számmal prezentálni szükség szerint – meg kell próbálni rávenni 
az ajánlatkérőt, hogy a tőle elvárható módon igenis ellenőrizze azokat! 
Nem csak az ajánlatadó szakemberét, hanem még a konkurensekét is!

Másodsorban az ajánlattétel, tekintet nélkül arra, hogy szóban, vagy írásban 
történik, le kell nyűgözze az ügyfelet, a megrendelőt.
A szükséges mértékben legyen részletes, a laikus számára egyértelműen je-
lölve, mi miért kell, hogy elvégzésre kerüljön. Meg kell tudni indokolni, hogy 
egy adott munkarésznek miért pont olyan tulajdonságú anyaggal kell elké-
szülnie, mint amivel ajánljuk. Legjobb tudásuk szerint tájékoztassák a leendő 
megrendelőt, hogy a – jellemzően bontással is járó felújítási – munkák során 
milyen, előre nem látható munkálatok elvégzésére lehet szükség. Ha ez a fel-
adat nem tartozik az adott szakember szakterületei közé, akkor próbáljanak 
megbízható kapcsolataik közül ajánlani hozzáértő kollégát, hogy a megren-
delőnek lehetőleg emiatt már ne kelljen stresszelnie. 

Ha írásban készül az ajánlat az tartalmilag legyen áttekinthető, formailag esz-
tétikus, csak olyan feltételeket tartalmazzon - határidők, garancia, pénzügyi 
feltételek - amiket megrendelés esetén maradéktalanul vállalni is tud a szak-
ember. 



2. Ne vállalják túl magunkat! 

3. Szerződés
Legyenek nyitottak a szakemberek az egyösszegű átalányáras szerződés kö-
tésére, ami szintén bizalmat ébreszt a megrendelőkben. 

Ez egyfajta biztosíték, hogy a beruházás szakemberre eső része az esetleg 
külön megrendelt pótmunkákon túl nem fog semmilyen többletköltséget 
okozni számára. 

Mellékeljenek a munka nagyságrendjéhez mérten mindenre kiterjedő, rész-
letes szerződés tervezetet, amit megrendelői érdekek szem előtt tartásával 
készült el. 

4. Fizetési hajlandóság
Ha lehetőség van valamilyen módon ellenőrizni a leendő megrendelő fizeté-
si hajlandóságát, ne kérjen a szakember előleget! Javaslat, hogy inkább ké-
szüljön el egy jól értelmezhető, műszaki készültségi szinthez igazított pénz-
ügyi ütemterv, ami alapján az addig végzett munkák ellenértékére igényt 
tarthat a szakember. Ez lehet akár a munkakezdést követő első napokban és 
meg lehet állapodni további rész-számlák benyújtásáról is. 



5. Megjelenés
Mindezeken túl a szakemberek törekedjen mindvégig a jó megjelenésre, 
amihez nem feltétlenül kell kiöltözni, de a munkaruházaton, eszközökön lát-
szódjon, hogy komolyan gondolja a szakember azt, amit csinál. 

6. Fontosak a szerszámok is!
A jó megjelenés, minőségi, profi eszközök használatából következtethető, 
hogy hosszú távon, megélhetésként, hivatásként szeretné űzni a szakmát a 
szakember. 

7. Felkészültség
A megrendelővel való tárgyalás és a kivitelezés során a szakember gondo-
latai mindig legyenek összeszedettek, legyen felkészült a szakember, mert 
nem veszi ki jól magát egy olyan helyzet, mikor a laikus megrendelő-jelölt 
egy egyszerű, technológiára vonatkozó kérdéssel kifog a szakemberen.



Az építtető 
(megrendelő)



Ez egy sokkal hosszabb fejezet lesz, mert a laikusok számára kissé érthetőb-
bé kell tenni azt, hogy miért árasztotta el az építőipart a kóklerek hada. Illetve 
meg is kell győzzük őket, hogy ha a jövőben építőipari beruházásba kez-
denek, a „pont velem biztosan nem fog megtörténni” fohász teljesülésének 
esélye a nullához konvergál. 

Fontos azt is tudni a megrendelőknek, építtetőknek, hogy igenis ők azok, 
akik a legtöbbet tehetik a cél érdekében. 

A kóklerek rohamos elszaporodásához ideális táptalajt ad a megrendelők 
azon rétege, melyben a megrendelői állomány a kóklernél kevesebb szakér-
telemmel rendelkezik és/vagy nincsen kimeríthetetlen anyagi forrása. 
Becslések szerint ez a megrendelői réteg 90% körül van az összes megren-
delő számához képest. 

Mi vezetett a kóklerek elszaporodásához, és miért is kell körültekintően el-
járniuk a megfelelő szakember kiválasztása során?

Néhány évtizeddel ezelőtt a társadalom döntő többségére jellemző morális 
értékrendben el lehetett hinni, ha valaki azt mondta magáról, hogy szakem-
ber. Kőműves, burkoló, festő, teljesen mindegy, nem volt szükség referenci-
ákra, a szaki jött, dolgozott, ha hibázott, presztízs és becsület dolga volt javí-
tani. A különbség két mester között leginkább az volt, hogy például ki milyen 
gyorsan falazott. A leglassabb diktálta a piaci árat, a gyorsabbnak a díjazása 
pedig magasabb volt. Ezt egyfajta sürgősségi felárnak lehetett tekinteni és 
nem is volt ezzel semmi baj, egészséges versenyt teremtett. Az ily formán 
olcsó és drága kivitelezők között elhanyagolható minőségi és szakmai kü-



lönbségeket lehetett csak felfedezni. 

De mi történt azóta? 

Globálisan nézve a XX. század második felében, de leginkább annak is a 
vége felé az egyre nagyobb és sokrétű, színes igénnyel rendelkező tömeget 
kiszolgálni kényszerülő építőiparnak lépéseket kellett tennie. 

Robbanásszerű fejlődés ment végbe az építési technológiákban, valamint 
ebből kifolyólag is, építő és szerelési anyagok végeláthatatlan típusa jött lét-
re. A hazai építőipart a rendszerváltás napjaiban, a határok megnyitásával és 
a szabad információáramlás létrejöttével sokként érte az új technológiák szá-
ma, a szakmai oktatási rendszer csak évek múltán tudott felzárkózni hozzá. 

Példának a gipszkarton rendszereket említenénk meg, ami már a 90-es évek 
derekán elérhető volt, de a kétezres évek elején a központi oktatási tan-
anyagban még érintőlegesen sem szerepelt. 
Következésképpen a „modernkori” anyagokat hagyományos építési techno-
lógiákkal ötvöző, jóindulatú kóklerek száma növekedni kezdett. 

Az elavuló technológiák egyre inkább háttérbe szorultak, s az a szakember, 
aki nem sajátította el az új anyagok alkalmazásához szükségek technológiá-
kat, pályán maradása esetén nagy valószínűséggel e tábort gyarapította. 

A jelen század elején küszöbön álló gazdasági válság előszele, majd bekö-
vetkezése és végül utóhatásának következményeként elenyésző volt azok 
száma, akik építőipari pályát választottak volna, a jogi, pénzügyi és fellendü-



lőben lévő informatikai irányok valljuk be, sokkal vonzóbbak voltak.
 
S mire az építőipar újra feltámadni látszott, addigra a képzett szakemberek 
elvándoroltak külföldre a biztosabb megélhetés reményében. Akik marad-
tak, azok a kiszámíthatóbb jövőt biztosító, nagyobb építőipari vállalatok al-
kalmazásába álltak, de többségük a helyzet áldozataként a pályát elhagyva, 
más jellegű munka után nézett. 

Aztán a pár évvel ezelőtt növekedni kezdett a szakemberek utáni igény, ezzel 
párhuzamosan növekedtek a munkadíjak, s fokozatosan egyre többet kellett 
várni a szakemberre. Megvirradt a kóklerek hajnala. 

Leporolták szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványaikat mindazok, akik 
évtizedekkel korábban végezték iskoláikat, a válság során – vagy még előbb 
– teljesen, vagy részben elhagyták a pályát és ezen idő alatt szemernyit sem 
követték az építőiparban bekövetkezett fejlődést. 
És még az újonnan visszatérőkkel együtt is kielégíthetetlen volt a szakembe-
rek utáni éhség. 

A magasabb pénzkereseti lehetőségét meglátva becsatlakoztak a munkák 
vállalásba merőben más ágazatból is érkező önjelölt „szakemberek”, akik 
talán egy hetet, vagy még annyit sem dolgoztak segédmunkásként mester 
mellett. Igen, színre lép a hiéna kókler. 

Aztán a felújítási kedv mellett növekedni kezdett sokakban az új otthon te-
remtésének gondolata is. A generál kivitelezésben jártas, képzett szakem-
bereket foglalkoztató vállalkozásoknál egy csapásra évekre előre betelt az 



előjegyzési naptár. És ez újabb vonzerőt jelentett a kóklerek számára. 
És ami hatványozottan fokozta, gerjesztette az állapotokat, hogy húsz év alatt 
a mindent elsöprő önös, anyagi érdekek miatt GYÖKERESEN MEGVÁLTO-
ZOTT A TÁRSADALOM MORÁLIS ÉRTÉKRENDJE!!!

Farkas János Péter -felelős műszaki vezető üzenete a megrendelők felé
Kedves volt, jelenlegi és leendő építtetők!

Itt az ideje felébredni és foggal körömmel megkapaszkodni a valóság önök-
re vadászó fenevadakkal teli dzsungelében! 
Kedves Megrendelők, meg kell érteniük, hogy a kóklerek számára önök 
teremtik meg az ideális vadászterepet, ahol nagy eséllyel prédává is fognak 
válni. Elmúltak azok az idők, amikor vakon lehetett bízni a magukat szak-
embernek vallók képességeiben. Hibát követnek el, amikor az azonnali, mi 
több, akár tegnapi kezdést ígérő, szerződéssel, számlával és garanciával 
kérkedő, első jelentkezőre „lecsapnak”, sokszor emiatt még túlárazott aján-
latot is elfogadnak. Önök lesznek majd azok, vagy jártak már így, akik jobb 
esetben szakmai és közösségi fórumokon hetek-hónapok múltán sírják el 
panaszaikat, vagy az áldozathibáztatás szégyenét kerülendő, az örök néma-
ság takarója alá bújnak.

Tele van vele az internet, még a napi szinten többmilliós látogatási számot 
elérő „isteni” Facebook is, a kóklerek kedvenc, prédával teli vadászterepe. 
Higgyék el, hogy a sürgősen elvégeztetni kívánt munkára kiírt „pályázati” 
posztra nagy eséllyel tízből kilenc kókler fog jelentkezni. 
Az arány fokozatosan nő, mivel a kóklerek „ajánlataival” szemben labdába 
rúgni sem tudó valódi szakemberek lassan feladják, már nem is próbálkoz-



nak, ellehetetlenülnek. 

Kérdem én, ha már harmincan jelentkeznek egy munkára, kapcsolatfelvétel-
ben legfeljebb miért csak az első háromig jutnak el? 
Ha már ennyire fontos, nem kellene megversenyeztetni mindenkit, aki aján-
latot tud tenni? 

Mivel csak a sürgős munkáik kapcsán tesznek látogatást az online piactere-
ken, s akkor is csak a saját problémájuk köti le figyelmüket, fontos megoszta-
nom önökkel egy nekem és a fórumokat rendszeresen látogatóknak szemet 
szúró, gyakori jelenséget. 

Tisztában vannak vele, hogy amikor önök „pályázatot” írnak ki egy bizonyos 
jellegű munkára, adott földrajzi helyen, az arra jelentkezők zöme tegnap, 
tegnapelőtt, vagy hetekkel, hónapokkal korábban folyamatosan jelentkeztek 
(és jelentkezni fognak) más jellegű, több száz kilométerre önöktől elvégzen-
dő munkákra is? Elhiszik önök azt fentebb taglalt elmélkedésem tükrében, 
hogy a mindenhez IS értő „szakemberek” valóban értenek is mindenhez? 
Saját tapasztalat, de ebben minden bizonnyal meg fognak erősíteni más, 
akár nem szakmabeli kollégák is, hogy AKI MINDENHEZ ÉRT, AZ VALÓJÁ-
BAN SEMMIHEZ SEM. 

Kivéve a generálkivitelező vállalkozót, aki a különböző szakipari munkákra 
szakági kivitelezőt, vagy szakembert fogad, de fontosnak tartok visszautalni 
a generálkivitelezők új „fajára” is.



Önök sajnos nem látják, hogy számtalan leinformálhatatlan, álnéven, kamu 
profillal rendelkező „szakembert” sleppszerűen ajánlanak többen is, rend-
szerint ugyanazok, gyakran az ajánló profiljának valódiságában, vagy a profil 
mögött rejlő személy hitelességében is kételkedni lehet.
 A módszer ugyanaz, mindenre rámozdulnak a munka földrajzi helyére és 
jellegére való tekintet nélkül. 

Látják már, hogy mennyivel nagyobb eséllyel tudnak áldozattá válni? Ha 
igen, akkor eu az írás nem hiábavaló. 
Lássuk, hogy mit tudnak tenni a „kóklerre futás” esélyének minimálisra csök-
kentése érdekében: 

Mindenekelőtt a közvetlen bizalmi körük, rokonaik, barátaik ajánlásai útján 
próbáljanak kivitelezőt keríteni! 
Felénk legalábbis úgy tartják, hogy felelősséggel tartozunk mindazokért, 
akiket rokonainknak, barátainknak ajánlunk. 
Egy rossz kivitelező ajánlása miatt elveszített családtag, vagy barát bizalmát 
pedig életünk végéig sem tudjuk teljesen visszaállítani. 

Ha nincs, vagy zátonyra fut ez az opció, s az internet „piacterei” felé kényte-
lenek fordulni, tartsák észben az alábbi intelmeimet. Előtte azonban fontos 
megemlíteni, hogy építőanyag gyártó, forgalmazó és kereskedő cégektől, 
területi képviselőktől is lehet ajánlásokat kérni. Például ácsmunkához egy 
fateleptől.

Egyre több gyártó áll be a kóklerek elleni küzdelembe és sorakozik fel a 
MAPEI magyarországi képviseletének kezdeményezései mögé.



Létrejött egy szakember közösség, valamint egy minősített szakembereket 
ajánló online felület, ott is jó eséllyel lehet találni megfelelő szakembert.

Ha szerviz jellegű, sürgős beavatkozást igénylő szolgáltatásra (mosógép 
javítás, kapcsolószekrényben biztosítékcsere, stb.) van szükség, első körben 
internetes keresőket, pl.: Google-t használjanak! A megjelenő találtok közül 
érdemes a fizetett és alapból is előre sorolt hirdetések közt szemezgetni.

Minden más esetben pedig arra kérem önöket, legyenek türelmesek és nem 
mindent azonnal akarni. Jelen időben ez az önök jól felfogott érdeke, hogy 
megpróbálnak nagyobb távlatokban gondolkodni, előre tervezni. 

Alaposan járják körbe, hogy mit szeretnének elvégeztetni, mely feladatokra 
kívánnak szakembert bevonni. Ehhez kérjenek akár külső, szakértő segít-
séget, aki főleg bontásokkal járó felújítások során olyan dolgokra is rá tud 
világítani, ami önöknek valószínű, hogy eszébe sem jut. 

Erre azt a példát hoznám, csak a közelmúltból mazsolázva, hogy egy egy-
szerűnek tűnő, beépített fürdőkád cseréje könnyedén belekényszerítheti 
önöket a komplett fürdőszoba felújításába. Ezt egy kókler nem fogja az aján-
latadáskor megemlíteni, de még egy kezdő, tapasztalattal nem rendelkező, 
egyébként lelkiismeretes szakember sem biztos. Egyrészről, mert önökkel 
egyetemben a kóklernek sincs erről fogalma, másrészről – ha számol is ezzel 
a lehetőséggel – a nem várt helyzet bekövetkezésekor tenyerét dörzsöve 
használja ki az önök döntési kényszerét és árazza túl az ezzel járó feladato-
kat.



A „pályáztatás” szakasza



A javaslat, hogy az online felületeken posztolt pályázatokat kezdje azzal a mon-
dattal, hogy „műszaki ellenőr alkalmazása és felügyelete mellett el szeretném vé-
geztetni a következő munkát.” Vigyázat, ez ideig óráig fog csak működni, tekint-
ve, hogy ezen írásomat nagy valószínűséggel olvassák a kóklerek is. Ők pedig az 
ilyenre különösen fogékonyak, nem úgy a szakmai tankönyvekre, rövid időn belül 
seperc alatt ki fogják szúrni az üres „fenyegetéseket”.

Kérjen be minél több ajánlatot! Vesse össze azok műszaki tartalmát, így eltérés 
esetén minden ajánlattevővel egységesíttetni tudja azt. Magyarán szólva az eset-
leges félreértések elkerülése végett minden pályázó ugyanarra a műszaki tarta-
lomra adjon ajánlatot.

Első ránézésre is összetetteb, több szakmát igénylő, vagy szemmel láthatólag is 
fokozott szakértelmet és/vagy esztétikai érzéket követelő (pl.: burkolás) munkák 
kiírása esetén, ne fogadjon el látatlanban adott ajánlatot, de legfőképp ne ren-
delje meg! Így tud a legkönnyebben áldozatul esni. 

Egy jó szakember még egy csekélynek tűnő feladat elvégzésére is ki fog menni 
felmérni (eltekintve egy műszaki leírással és/vagy fényképek alapján egyértel-
műen meghatározható feladat esetén), s ha önnek nem okoz fáradtságot, éljen is 
ezzel! Így adódik lehetősége személyesen is találkozni a leendő kivitelezőjével, s 
bár a következő tanácsomban kételyek közé fogom sodorni önt, azért mégiscsak 
fontos az első benyomás.



Ne ítéljen külsőségek alapján. Nem biztos, hogy a luxusjárművel érkező, ápolt, 
lehengerlően jó modorú vállalkozó takarja az igényes, sikeres szakembert, aki ki 
sem látszik a munkából. Lehet, hogy éppen egy lehúzásban gyakorlott és abban 
meggazdagodott hiéna jött felmérni, ahogy az ütött-kopott, egykor jobb időket 
is megélt kisteherautóval begördülő, munkaruhába bújt, modortalan melós is je-
lentheti ugyanezt, annak ellenére, hogy sokkal életszerűbb.

Nem feltétlenül a legolcsóbb, leghamarabb kezdeni tudó, vagy éppen legrövi-
debb átfutási időt ígérő vállalkozó ajánlata lesz a megfelelő. Sőt!

Legyen bizalmatlan! Egy gyanúsan olcsó, egy mindössze fecnire kapart, vagy 
szóban tett ajánlat okot kell adjon erre. Ahogy írtam, a kóklerek rendelkeznek 
a meggyőzőképesség legnagyobb erejével. Ellenben egy tetszetős külalakkal 
bíró, igényes formába öntött, mindenre kiterjedő, részletes és áttekinthető aján-
lat – még ha azt kézzel írták is – okkal enged következtetni, hogy az ajánlattevő 
szereti a rendet és hogy nagy valószínűséggel precíz munkavégzésre képes.

Informálódjon! Még ha időigényes, valamint valós vagy vélt kellemetlenséggel 
jár is, az információszerzéssel lehet a leginkább kiszűrni a jelentkezőket. Ragad-
jon meg minden eszközt, hogy az ajánlattevőt lecsekkolja. Kérje le vállalkozásá-
nak nyilvános adatait, vagy például közhiteles céginformációit, pár ezer forintos 
egyszeri díj ellenében akár részletes pénzügyi adatait. Egy csekély, párezer forin-
tos, vagy zéró árbevétel árulkodó lehet. Persze lehetnek kezdő, frissen alapított 
vállalkozások is, ez esetben nem feltétlenül lesz pozitív a mérleg, de más informá-
ciók pozitív értékelése esetén ne zárkózzon el tőlük.



Ellenőrizze, hogy a vállalkozás tagja az építőipari kamarának, milyen tevékeny-
ségi köröket vett fel és hogy azok végzésére megfelelő jogosultsággal rendelke-
zik. Nyugodtan kérje be a munkavégzésben részvevő(k) szakirányú végzettségét 
igazoló bizonyítványát. Van e tevékenységi körének megfelelő, mindenre kiterje-
dő ún. C.A.R. biztosítása? Itt fontos megemlítenem, hogy ez bizonyos esetektől 
eltekintve nem kötelező, s ha a vélhetően okozható, feltételezett maximális kárér-
ték is csekély lehet a beruházás értékéhez képest, nem is feltétlenül szükséges. 
Ha nincs, viszont a beruházás értéke miatt indokolt, mutat e hajlandóságot annak 
megkötésére? El sem hinné, hogy pusztán ezen kérdések, követelmények felve-
tése mekkora visszatartó erővel bír a kóklerekre nézve. Egy rendezetten működő 
vállalkozást vezető szakembernek egészen biztosan nem lesz rejtegetnivalója.

Kérjen be referenciákat! Ne csak fotókat nézegessen, hanem informálja is le 
azokat. Egyeztessen a korábbi megrendelőkkel és személyesen is nézze meg, de 
legalább telefonon vegye fel velük a kapcsolatot és próbáljon meg minél többet 
megtudni mind a munkáról, mind a vállalkozóról. Ne feledje, a referenciát nem 
a referenciamunkát végző, hanem tulajdonképpen az a megrendelő adja, akinél 
készült.



Az alábbi kérdéseket javasolt feltenni a 
korábbi megrendelőnek:

• Milyen munkákat vállalt el és csinált nála a szakem-
ber?

• Mennyire tartotta magát a határidőkhöz?
• Nap végén hogyan hagyta ott a munkaterületet, ta-

karítva, vagy koszosan?
• Ha bármilyen probléma volt a munkájával szem-

ben, azt hogyan kezelte, hogyan reagált arra?
• Az ígéreteit - akár határidőkre, akár a munka minő-

ségére, árakra vonatkozóan - mennyire tartotta be?
• Munka végén az elszámolás mennyire ment köny-

nyedén, vagy nehézkesen?



S ha sikerült minden kételyt eloszlatni a pályáztatás során és körvonalazódni lát-
szik az ideális jelölt, megrendelés, szerződéskötés előtt készüljön „B” tervvel! Bal-
jóslatúnak hangzik, de pusztán csak arról van szó, hogy az ajánlattevők – mert 
remélem több ajánlatot is bekér – befutói között néhány szempont figyelembe-
vételével rangsort állít, majd az ezüst- és/vagy bronzérmes pályázóval megbe-
széli, hogy lehetőségeikhez képest tartsák az ajánlatukat korlátozott ideig. Hogy 
mennyi legyen ez az idő? Máris kifejtem, de előtte essen szó a megrendelés, 
szerződéskötés előtt szükséges lépésekről, feltételek tisztázásáról.

Rövid átfutási idejű, jellemzően szolgáltatásra tett (javarészt munkadíjat tartalma-
zó, elenyésző anyagköltséggel járó) ajánlat, vállalás esetén nem feltétlenül szük-
séges szerződést kötni, elegendő, ha a vállalkozó a munka elkészültekor számlát 
ad. Ez esetben fontos, hogy lehetőleg a munka kezdését megelőzően minden 
lényeges információ rögzítésre kerüljön írásban, kezdve a részletes műszaki tar-
talmú ajánlattól a megrendelésen át az egyéb 

kötelezettségekig, s hogy ezt a felek kölcsönösen elfogadva a számla mellékle-
teként, benyújtásának feltételeként kezeljék. Ilyen esetekben ne is fizessen elő-
leget, úgy meg pláne nem, ha pl. csak napok múlva ígéri a kezdést a kivitelező. 
Nyugodtan kijelenthetjük: komolytalan az a vállalkozó, aki benzinre kér előle-
get, hogy haza tudjon menni felmérés után.



Fentiek és az ön által vállalható kockázaton kívüli, minden más esetben kössön 
szerződést! 

Higgye el, hogy szerződés, vagy számla nélkül sem lesz olcsóbb a munka! Mi 
több, az elmúlt években jócskán bizonyosságot nyerhettünk ennek ellenkező-
jéről. A KATA-s vállalkozók idejében meg voltaképpen nincs is miről beszélni. 
És lássuk be, ha egy vállalkozó próbál kitérni a szerződéskötés, számlaadás alól 
az alacsonyabb munkadíj ígéretével, okunk van feltételezni, hogy valami eleve 
nincs, vagy nem lesz rendben. Ez egyébként a kóklerveszéllyel kevésbé fenyege-
tett időkben is igaz.

A szerződésnek legyen lényegi eleme, hogy a megrendelő csak I. osztályú mun-
kát fogad el. Ne kössön kompromisszumot, a vállalkozó által végzett munkára 
nézve szabványokban, szakmai irányelvekben rögzítve vannak az I. osztályú telje-
sítésre vonatkozó kritériumok (lehet is hivatkozni rájuk). Ezek technikai paramé-
tereken túl, pl. homlokzati színezéssel kapcsolatban esztétikai követelményeket 
is meghatározhatnak. Vitás esetekben rengeteg kínos procedúrát lehet elkerülni 
ezek ismeretében. Az alapvető tartalmi és formai elemeken túl érdemes minél 
több megállapodást rögzíteni, különös tekintettel a műszaki tartalom részletes-
ségére. Nem túlzok, de ha már alapból csak egy nyilvánvaló kókler áll rendelke-
zésre a munka elvégzésére, még azt is rögzítsük, milyen irányba kell betekerni 
egy balmenetes csavart.



Az előleg kérdése. Nos ezzel kapcsolatban rengeteg szempontot kellene meg-
vizsgálni, így csak a saját véleményemet írom le. Ha adnék, azt is csak anyag-
ra, szigorúan szerződésben vagy más hiteles okiratban – akár közjegyzőiben is 
– rögzített feltételek mellett. Inkább törekednék egy viszonylag korai, de meg-
valósult tartalomnak megfelelő rész-számla benyújtási lehetőségére. Azonban 
egy lelkiismeretes, pályakezdő szakembert a szerszámparkjának megvásárlására 
költött kölcsöne mellett egészen biztosan nem kényszerítenék újabb hitelek fel-
vételébe, hacsak az általam adott előleget nem tekintjük annak. Ezt leginkább 
mindenkinek a megérzésére bízom, egy megrendelő-vállalkozó személyes talál-
kozója során vagy kiépül egy kölcsönös bizalom, vagy nem.

A szerződés aláírásának napját ütemezze a vállalkozó munkaterületre felvonu-
lásának, munkakezdésének a napjára. Gyakorlatilag ez lesz a megrendelő utolsó 
lehetősége, hogy elejét vegye a kóklerek kártékony tevékenységének. 

Nyugodtan mustrálja végig eszközeiket, a szerszámok, gépek állapota, karban-
tartottsága, minősége árulkodó lehet. A szigetelőszalaggal toldott elektromos 
vezetékek, a MabeDouglas (ejtsd.: Mabedöglesz), vagy más noname barkácsgé-
pek – hogy csak a legjellemzőbbeket említsem – nálam egész biztosan aggoda-
lomra adnának okot.



Persze mindenkinek más az ingerküszöbe, ezért erre nem is kívánok több szót 
pocsékolni. És nem, egy kezdő szakember sem vesz filléres barkácsgépet a meg-
élhetését hosszú távon biztosítani ígérkező vállalkozásához. Olyanból meg pláne 
nem, amit napi szinten használ, inkább bérel, vagy kölcsönt vesz fel profi cuccok 
vásárlására. 

És akkor most megválaszolom a korábban feltett kérdést. Eddig a napig kell 
fenntartani a „B” tervet. 
Mert tisztelt megrendelők, ha minden lehetséges eszköz mozgósításának elle-
nére is átjutott egy kókler a szűrőn, ami innentől következik, tekintet nélkül arra, 
hogy a kókler melyik típusát sikerült magához édesgetnie, arra a továbbiakban 
önök már nem lesznek hatással.

Hogyan tudja mégis elkerülni mindezt úgy, hogy minimálisra csökkentse a pó-
rul járás esélyét, vagy ha gyanús körülmények kezdenek utalni arra, hogy kókler 
kezdett tevékenykedni önnél? 
Szakértő segítséget vesz igénybe. Felfogad egy, a szakembertől, kivitelezőtől 
független műszaki ellenőrt, szaktanácsadót, lehetőleg olyat, aki nem csak egy 
tervezőasztal mellett töltötte szakmai pályafutását. Minden szentnek maga felé 
hajlik a keze, így ezen a ponton leginkább magamat ajánlom, de nem fogok 
megsértődni, ha nem rám esik a választása.



• Hogy miben tud segíteni egy műszaki ellenőr, vagy tanácsadó? A fent tag-
lalt ajánlások bármelyikében.  A teljesség igénye nélkül: előzetesen felméri 
a megrendelői igényeket, hogy annak alapján egységes feltételek és tarta-
lom mellett tudjon kivitelezőktől ajánlatot kérni, adott esetben még kivite-
lezőt is tud ajánlani.  

• Segít az ajánlatok értelmezésében, a lehetséges jelöltek kiválasztásában, 
hátterük és referenciáik ellenőrzésében. Megrendelői érdekeket szem előtt 
tartó szerződéstervezetet állít össze, de ami legfontosabb, a kivitelezés so-
rán rendszeres ellenőrzéssel gondoskodik arról, hogy egy adott munkához 
szükséges részfeladatok is maradéktalanul teljesüljenek. Ha minden kötél 
szakad nem túlzás az sem, hogy még egy kóklerből is ki tud sajtolni igé-
nyes, első osztályú teljesítést

Igen, ezekért a szolgáltatásokért fizetni kell. A beruházás megkezdésekor érde-
mes előre kalkulálni vele, s ha szerencsénk van és mégsem kell igénybe venni, 
akkor is csak haszna származik belőle. 
Egy kevésbé jelentős összegű beruházás, például egy kis fürdőszoba felújításá-
nál is érdemes lehet betervezni a kiadások közé, még ha a bekerülési összeghez 
képest arányaiban soknak is tűnhet a műszaki ellenőr díja. *

* A kontármunka-károsultak aránya 34%, azaz az elmúlt egy évben építkezők és felújítók egyharmada szenvedett el valamilyen kárt kontár építőipari munka miatt Magyarországon. 
A kontármunka aránya régiónként eltér. A legmagasabb Budapesten (41%) és Közép-Magyarországon (40%). A legalacsonyabb Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon, 28-28%. Egy 
kontármunka átlagos kárösszege 753 320 forint. A kontárok által okozott átlagos kárösszeg Közép-Magyarországon kiugróan magas, 988 254 forint. Ennél lényegesen kevesebb, 368 
690 forint a dél-dunántúli régióban. 

Forrás: A Mapei Kft. 2250 fő megkérdezésével 2021. augusztusában készült, nemre, településtípusra és régióra reprezentatív kutatása, amely célja felmérni az építőiparral szemben 



Inkább azt kell a mérleg másik oldalára tenni, hogy mivel járhat egy kókler által 
készített munka helyreállítási költsége? Hogy oldjam kicsit a habozást, előzetesen 
annyit elárulok, hogy a műszaki ellenőrzési szolgáltatásoknak jellemzően három 
féle konstrukciója van. Eseti, ami lehet óra-, vagy napidíjas elszámolású, átalányá-
ras, amit például havidíjban állapítanak meg, cserébe ésszerű kereteken belül 
gyakorlatilag korlátlan rendelkezésre állást biztosít, valamint nagyobb méretű, 
hosszabb átfutási idejű beruházások esetén az ellenőriztetni kívánt vállalkozó-
val kötött szerződési érték függvényében állapítják meg, %-ban kifejezve. Utóbbi 
mondanom sem kell, szintén korlátlan rendelkezésre állást biztosít.



A végszó
A kóklerek visszaszorítására, ellehetetlenítésére meghirdetett harcban összesen 
négy, az ügyben érintett piaci szereplő összefogására lenne szükség. 

A két legfontosabb szereplő a szakemberek, valamint a legtöbbet tehető meg-
rendelők, a harmadik pedig a gyártók, forgalmazók és kereskedők. A negyedik, 
„csak” közvetve érintett szereplő maga az állam. 
A fent említett felek közül három, eltérő mértékben ugyan, de tett már jelentő-
sebb lépéseket a kóklerek visszaszorítására. 
De a legtöbbet, a megrendelők tehetik a saját érdekükben, hiszen rajtuk múlik, 
hogy a fenti információkat, tanácsokat megfogadva tegyenek azért, hogy ne vál-
janak áldozattá. 

Mindössze annyival zárnánk e sorokat, hogy hogy tisztelet a kivételnek, valamint 
az örök klasszikus: akinek nem inge…

Farkas János Péter - felelős műszaki vezető
MV-É-R 13-68119 és Mapei Kft.
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Minden jog fenntartva! A kiadvány egészének, részeinek, képi anyagainak, szövegrészleteinek másolata kizárólag a kiadó előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges!


