
Ígéretes megoldás az 
építőipari vitákra 
- esettanulmány 

Megegyezés három óra alatt – másfél év levelezés után.
 
Ezt kínálja az építőipari mediáció.

Elszámolási vita, évekig tartó pereskedés – vajon mi a legnagyobb veszteség ezekben 
az ügyekben? Az otthonunk, a pénzünk, a pereskedéssel töltött idő, az idegeskedés?

AMI 
TÖRTÉNT: 

Hogy milyen egyszerűen, gyorsan és kevés költséggel 
rendezhető egy ilyen vita, ezt mutatjuk be egy valódi, 
megtörtént eseten keresztül. 
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A megbízó magánszemély és a kivitelező cég egy szerkezetkész családi ház
felépítésére szerződött kb. 20.000.000 Ft értékben.
 
10% előleg átadása után el is kezdődött az építkezés.
 
Ám amikorra a szerelőbeton elkészült, a felek annyira összevesztek, hogy a
megrendelő a kifizetéseket leállította, a területet elzárta, az együttműködésüket
kölcsönesen, szerződészegésre hivatkozva megszakították, és többé nem
tárgyaltak egymással.
 
Másfél év eredménytelen levelezés után a kivitelező cég keresett meg bennünket,
hogy segítsünk lezárni a vitát és megoldást találni az anyagiak rendezésére.



Álláspontok a mediáció előtt:

10.000.000 Ft

A mediátor pártatlan és semleges harmadik félként segített közelíteni az álláspontokat
Mindvégig kordában tartotta az esetleges indulatokat, segített megtartani a fókuszt, és tolmácsolt a 
felek között
Ezzel elérte, hogy a felek elkezdtek figyelni egymásra, újra működött közöttük a kommunikáció
A felek közösen dolgoztak ki egy olyan megoldást, ami kölcsönösen elfogadható volt számukra:
Megrendelő átutalt 1.200.000 Ft-ot a kivitelezőnek az elkészült betonalapért
Kivitelező átadta az alapozás közben készült fényképeket

a megrendelő 

többletköltsége 

               MEGRENDELŐ CSALÁDFŐ:
 
-maximum 400.000 Ft-ot hajlandó kifizetni az 
elkészült betonalapért
-szerinte a vállalkozó nagyon lassan kezdte meg
a munkálatokat
-szerinte a kivitelező egyoldalúan, szóban
bontotta fel a szerződést
-elmaradt a betonból való mintavétel is
-a hiányos kommunikációt is sérelmezte

           KIVITELEZŐ CÉG VEZETŐJE:
 
-célja az volt, hogy a megrendelő fizessen neki
2.200.000 Ft-ot
-szerinte az átadási határidő a késedelmes
kezdés ellenére is bőven tartható lett volna
-úgy látta, egyértelműen ráutaló magatartásnak
és egyoldalú szerződésbontásnak minősül,
hogy a megbízó megtagadta a számla
kifizetését és nem engedte a munka folytatását

Amit még megmenthettek volna, ha időben ülnek asztalhoz:
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18.000.000 Ft

a kivitelező elveszett 

bevétele 

1,5 év

tehetetlenség 

és harag 

Megegyezés mediátor segítségével:

Mit nyertek a felek a mediáció által:

Sikeresen lezártak egy mésfél éve húzódó kellemetlen ügyet
Sikeresen megelőztek egy hosszú és költséges bírósági eljárást
Mindezt alacsony költséggel és rendkívül gyorsan, 3 óra leforgása alatt


