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Az Országgyűlés elfogadta aT/582. számú törvény javaslatot, amely a Közbeszerzésekről
szóló 2003. évi cxxrx. törvény módosítását tartalmazta. A törvénymódosítás 18.§. c)
paragrafusa lehetővé teszi, hogy a közbeszerzés tárgyának bírálata során - mivel a későbbi
teljesítés jó minőségével,
magas színvonalával függ össze az ajánlattevő és alvállalkozó
együttes műszaki szakmai alkalmassága, továbbá a szerződés teljesítésében résztvevő
szakemberek szakmai elismerései, díjai is - ezért ezen díjak és elismerések a részszempontok
között a szakmai műszaki alkalmasság értékelésénél figyelembe veendők.
Ez úton kezdeményezzük és kérjük, hogy szíveskedjen hatáskörében eljárni annak
érdekében, hogy az ÉVOSZ által alapított Lechner Ödön Díj, az Építőipari Nívódíj, az
Építőipari Mesterdíj, továbbá a MAKÉSZ védjegy, mint a magas színvonalú, minőségi
munkavégzés széles körben elfogadott elismerése a fenti bírálati szempontok közé
beépülhessen.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a megalakulása óta egyik kiemelt
és elsőrendű feladatának tekinti az építőipari szakma színvonalának emelését, aminőségi
munkavégzést. Az építőipari kivitelezési munkák szervezésének, irányításának és nem utolsó
sorban jó minőségű, kiváló munkavégzésnek az elismerését egyik fontos eszköznek tartjuk a
szakma hírnevének öregbítse az építőipari ágazat elismertségének és megbecsülésének
növelése terén. E cél érdekében a szövetségünk kezdeményezte szakmai díjak alapítását,
melyhez további szakmai szervezetek is kapcsolódtak, így az Építéstudományi Egyesület
(ÉTE), a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) , a Magyar Építész Kamara (MÉK), a Magyar
Építőművészek
Szövetsége (MÉSZ), az Építőipari Mesterdíj Alapítvány (ÉMA), a
Közlekedéstudományi Egyesület (KTE).
Személyre szabott elismerést jelent az ÉVOSZ által 1994-ben alapított Lechner Ödön díj,
amelyet az ÉVOSZ tagszervezeteiben hosszabb időszakon át végzett kimagasló, példamutató
munka alapján lehet elnyerni.
Az ÉVOSZ és ÉTE 1994-ben Építőipari Mesterdíjat alapított, amelyet kivitelező vállalkozó,
vagy kisiparos kaphat meg valamely építményen végzett kiváló munkájáért. Ezzel az

elismeréssel a kis-, és középvállalkozások ismertségét és érvényesülését, piaci helyzetük
javítását kívántuk szolgálni.
Szintén az ÉVOSZ és az ÉTE kezdeményezésére 1999-ben Építőipari Nívódíjat alapítottunk.
Ezzel a díjjal kívántuk elősegíteni, hogy érdemes legyen jó munkát végezni, maradandón jót,
szépet, elismerésre méltót alkotni. A díj jelentőségét mutatja, hogy az évek során számos
szervezet és szövetség társult a kezdeményezéshez, amely jelzi a díj szakmai és társadalmi
elismertségét.
A minőségi munkavégzést, a megbízható jó munkát a vevői elégedettséget célozta a
MAKÉSZ védjegy és annak bevezetése, melyet az ÉVOSZ Könnyüszerkezetépítő Tagozata
alapított annak érdekében, hogy Magyarországon a minőséget garantáló könnyüszerkezetépítő vállalkozásokat népszerűsítse, segítse a piacra jutásukat, a megrendelők biza1mát
erősítése a technológia iránt.
(Az egyes díjak rövid összefoglalóját a levelünkhöz mellékeljük)

Budapest, 2010. augusztus 4.

Tisztelettel

Melléklet:
a Lechner Ödön Díj, az Építőipari Nívódíj, az Építőipari Mesterdíj, és a MAKÉSZ védjegy
rövid összefoglaló leírása
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Lechner Ödön díj

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ( ÉVOSZ ) Elnöksége 1994. január
13-i ülésén ÉVOSZ díjat alapított, Lechner Ödön díj elnevezéssel. Az alapítás
meghirdetésére az Építési Piac 1994. évi 5. (márciusi) számában került sor.
A díj minden évben - az ÉVOSZ Elnökségének decemberi ünnepélyes évzáró ülésén
kerül átadásra, az alapítás szabályainak megfelelően, öt fő részére. A díj arany kitűző
érméből, oklevélből, és pénzjutalomból áll.
A Lechner Ödön díj, a kivitelező építési vállalkozásokban résztvevő személyek
személyre szóló elismerését jelentő díj, amelyet az ÉVOSZ tagszervezeteiben
hosszabb időszakon át végzett kimagasló, példamutató munka alapján lehet elnyerni.
Csak az építőiparban, illetve annak érdekében végzett munka díjazható, de nemcsak a
műszaki munka. Így a díjat bármilyen végzettségű és az építőipar bármely terül etén
dolgozó egyén elnyerheti. Alapvető kikötés, hogy a díjat az ÉVOSZ tagszervezetek
dolgozói nyerhetik el, de az elnökség felmentése alapján azt megkaphatja olyan
személy is, aki az építőipar érdekében kifejtett munkáját nem ÉVOSZ tagszervezet
keretében végzi. A díjat javaslat alapján lehet elnyerni, melynek külön megkötött
formája nincs, éppen ezért javaslatot tehet az ÉVOSZ bármely tagszervezetének
dolgozója, egyénre, vagy kisebb csoportra szólóan.
Amennyiben a javaslat nem ÉVOSZ tagszervezet dolgozójára vonatkozik, részletes
indoklás szükséges az ÉVOSZ Elnöksége részére, hogy mi indokolja az ÉVOSZ
keretein kívüli szakember munkájának az elismerését.
A javaslat indoka lehet hosszabb távon végzett kiemelkedő munka, vagy valamilyen
kimagaslóan sikeres építőipari alkotás létrehozásában végzett kiváló munka. Ez utóbbi
esetben szükséges ezen kimagasló építőipari alkotás összefoglaló ismertetése is.

Építőipari Nívódíj
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület
(ÉTE) 1999. decemberében az Építőipari Nívódíjat alapított.
Az építőipari kivitelezések szervezésének, irányításának és a jó minőségű munkavégzésnek
elismerése és ezzel a színvonalas, megbízható munkát végző vállalkozók szakmai jó hírének
alátámasztása a szakma együttes érdeke. Az Alapítók célja elősegíteni, hogy érdemes legyen
jó munkát végezni, maradandón jót, szépet, elismerésre méltót alkotni. A mesterséget magas
fokon megvalósító munkán keresztül növeini a szakma becsületét, megbecsülését.
Ezt a célt hivatott szolgálni az évente meghirdetett pályázatot elnyert kategória győzteseknek
odaítélt Építőipari Nívódíj, amelyet tanúsítvány és a létesítményen elhelyezendő bronzkeretes
réztábla, illetve elismerő oklevél testesít meg.
A dijjal kapcsolatos szervezési-, propaganda és adminisztratív feladatokat a társuló Építőipari
Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA) végzi.
A Magyar Építőművész Szövetség (MÉSZ) 2003. májusban, a Magyar Mérnöki Kamara
Építési Tagozatának (MMKÉT) Elnöksége egyetértve az Építőipari Nívódíjat alapítók
szándékával és célkitűzésével 2007. márciusban társult az Alapítókhoz. A Magyar Építész
Kamara (MÉK) Elnöksége 2008. októberben döntött a társulásról növelve az Építőipari
Nívódíj szakmai és társadalmi jelentőségét. A Magyar Épületgépészeti Koordinációs
Szövetség (MÉgKSZ) 2009. februárban társult, tanúsítva a díj széles szakmai értékelését.
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A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) és az MTF Közműtechnológiákért
Egyesület
(HSTT) 2010. márciusában társu It. Ezzel jelentősen kiszélesült az alkotó munka
eredményeként létesült művek Nívódíjjal jutalmazható köre.
A dijra legalább egy évvel korábban és három évvel nem régebben használatba vételi
engedélyt kapott, legalább 100 millió Ft nettó beruházási értékű létesítménnyel pályázhat a
fővállalkozó kivitelezőnek minősülő és erre jogosult vállalkozó. A pályázó tehát a létesítmény
fővállalkozója lehet, de a feladatot megvalósítók nevében. Az Építőipari Nívódíjat hirdető
táblán azonban mellette szerepelnek az építtető, a tervező, valamint a pályázó által
megnevezett három, a kivitelezésben érdemi munkát végzett közreműködő alvállalkozó és
mindezeknek a létesítmény megvalósulását közvetlenül irányító helyi vezetői.
Az Alapítók és Társulók évente, az év első felében hirdetik meg a pályázatot
• többlakásos lakóház
• középület
• irodaépület
• kereskedelmi létesítmény
• sport- és egészségügyi létesítmény
• ipari és energetikai létesítmény
• műemlék helyreállítás, rehabilitáció
• közlekedési létesítmény
• infrastrukturális létesítmény
• környezetvédelmi és vízügyi létesítmény
kategóriában.
Alapítók és Társulók delegáltjaiból álló Bíráló Bizottság az ügyrend szerint eljárva, a
benyújtott pályázati anyag, illetve a helyszíni bejárások alapján bírálja és értékeli a
pályázatokat. A Bíráló Bizottság döntése alapján az eredményt évente december hóban
hirdetik ki. A döntést követő év első felében ünnepélyesen helyezik el az Építőipari Nívódijat
hirdető bronz táblát az építményen.

Építőipari Mesterdíj
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Építéstudományi Egyesület 1994-ben
Építőipari Mesterdíjat alapított, amelyet a kivitelező vállalkozó, vagy kisiparos kaphat meg
valamely épületen, építményen végzett kiváló munkájáért. A kis és középvállalkozások
érvényesülésének egyik döntő tényezője munkájuk minősége, amit meg tudnak ítélni a
munkájuk eredményét közvetlen ismerők. Új megrendelők, azonban, erről csak szóbeszéd
alapján, vagy a referencia-munka tanulmányozása során győződhetnek meg. Feltétlen
előnyösnek látszik a jó munkavégzésről független szakmai szerv igazolása.
A Mesterdijra jelentkezni egész évben folyamatosan lehet. Magyar cégbíróságnál bejegyzett
kivitelező vállalkozó vagy önálló kisiparos pályázhat épületen vagy műtárgyon végzett
munkájával. A díj odaítélését a konkrét feladat követelményei szerint felkért elfogulatlan és
szakmailag elismert szakértőkből álló bíráló bizottság véleményezi. Az Építőipari Mesterdíj, a
szigorú szakmai bírálat révén, annak elismerése, hogy a díjra pályázó képes volt saját
létszámmal egy adott munkát kiváló minőségben elvégezni. Ezzel növekedhet a vállalkozó
szakmai jó híre és versenyképessége. Az Építőipari Mesterdíjat díjfigura illetve plakett,
valamint oklevél testesíti meg. A plakett ábráját, mint az Építőipari Mesterdíjban
részesültséget a díjat elnyertek levélpapírjukon és cégismertetőjükben a díjazástói számított
két évig feltüntethetik. Az Építőipari Mesterdíj pályázat meghirdetését és lebonyolítását, a
díjjal kapcsolatos szervezési, propaganda és adminisztratív feladatokat az Építőipari Mesterdíj
Alapítvány Kuratóriuma végzi.
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MAKÉSZ védjegy
A MAKÉSZ védjegyet az ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő Tagozat alapította 2005-ben annak
érdekében,
hogy
Magyarországon
a minőséget
garantáló
könnyűszerkezet-építő
vállalkozásokat népszerűsítse, segítse a piacra jutásukat, a megrendelők bizalmát erősítése a
technológia iránt. MAKÉSZ védjegyet gyártó, forgalmazó és kivitelező kaphat.
A MAKÉSZ védjegy odaítéléséről az ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő Tagozatának Minősítő
Bizottsága határoz. A Minősítő Bizottság a rögzített paraméterek és anyagok vizsgálata,
valamint a gyártóhely ellenőrzése alapján jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvben rögzített
tapasztalatok alapján rendelkezik a MAKÉSZ védjegy odaítéléséről. Évente két, de minimum
egy alkalommal a bizottság ellenőrzi a vállalkozást, ez alapján tesz javaslatot a védjegy
megadására. A MAKÉSZ védjegy odaítéléséről a Minősítő Bizottság javaslata alapján az
tagozat elnöksége dönt, mely döntést az ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő
Tagozata
közgyűlésnek meg kell erősíteni. MAKÉSZ védjegy használatára, az arra érdemes vállalkozás
egy évig jogosult. A jogosultság a következő évre ismételt gyártóhelyi ellenőrzés után
meghosszabbítható.
Az aktív minőségpolitika érvényre juttatása érdekében, a technikai és technológiai innováció
eredményeinek széleskörű és szakszerű alkalmazása, a civil kontroll eszközeivel történő
felügyelete érdekében az ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő
Szakmai Tagozata csatlakozott
2010. márciusában a Magyar Építőanyagipari Szövetség szakmai felügyeletével működtetett
és legitimált Kiváló Építési Termék (KIVÉT) Építési Minősítő Rendszerhez. Ennek alapján az
ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő Szakmai Tagozat részére a Magyar Szabadalmi Hivatalnál
191459 lajstromszámon nyilvántartott MAKÉSZ® védjegy a Kiváló Építési Termék®
Védj eggyel közösen kerül értékelésre és kiadásra a KIVÉT®-MAKÉSZ® néven.
A védjegyek tulajdonosai szakmai szervezetekből álló független bizottságet kértek fel a
minősítések odaítélésére, és szakmai felügyeletére, melynek hivatalos elnevezése Minősítő
Tanács. A Minősítő Tanács jogait és hatáskörét a mindenkor érvényes Pályázati Felhívás és
Működési Szabályzat rögzíti. A Védjegyek használatát, felfüggesztését, meghosszabbítását
vagy megszűnését a Minősítő Tanács határozata alapján az ÉTMV Nonprofit Kft.
Védjegyiroda hozza nyilvánosságra.
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