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Tisztelt Elnök Úr! 

 

Kamaránk Elnöksége tagjaink felvetése alapján tárgyalta az ukrajnai háború okozta infláció 

hatásait a közbeszerzési eljáráson keresztül elnyert, és megvalósítás alatt vagy munkaterület átadás 

előtt álló -már leszerződött kivitelezési munkákra.  

Az elmúlt időszak globális hatásainak köszönhető -inflációt is meghaladó-építőipari 

termékek és szolgáltatások áremelkedései a piac szereplőit teljesen ellehetetlenítik a már 

korábbi időszakokban-közbeszerzési eljárás során-elnyert munkáik teljesítésében. 

Az áremelkedések nem csak az építőipari alapanyagokat érintették, hanem a munkaerő piacot is. 

Egyre több hír szól róla, hogy pályázatokon elnyert kivitelezési munkák kerülnek 

"visszamondásra" , szerződésbontásra való törekvéssel-több-kevesebb sikerrel. 

Ennek érdekében az érintett cégek inkább fizetik a meghiúsulási kötbért, mint elvégezzék a 

szerződésben vállalt munkájukat. 

Szakmai oldalról ez a tendencia az építőipar teljes szereplői szférájának káros. Jogi szabályozási 

oldalról az elnyert EU_s pályázati források utólagos visszafizetése is prognosztizálható. 

Amennyiben eddig a szintig nem menne el az adott pályáztató szervezet, és inkább újra kiírja a 

közbeszerzést, akkor már a mai feltételek alapján lesz csak nyertes-jóval magasabb árszinten, mint 

az eredeti projekt tervezés idején. 

A folyamat természetesen a vállalási határidőket is érinti - következményei ennek egy EU-s 

finanszírozásnál szintén markáns károkat fognak okozni. 

A probléma megoldására az eredeti célokkal tartalmilag hasonló, de a már leszerződött és a 

jövőben kezdődő munkák esetében mégis más megoldási formulát kell találnunk.  

El kell fogadnunk, hogy a már leszerződött munkák nagy részét nem lehet a szerződött 

összegért befejezni. Fel kell mérni, melyek ezek a munkák, pl. amelyek 30 % alatti teljesítésnél 

tartanak. Sajnos nem kizárt, hogy egyedi vizsgálatok alapján lehet csak tisztázni a megoldásokat. 

Így pl. az elvégzett munka elszámolása, műszaki tartalom csökkentése, vagy többlet forrás 

bevonása és újra vállalkozásba adás. Nagyon fontos a vizsgálatnál a határidők figyelembevétele. 

A jövőbeni munkák vállalkozásba adása estében a problémát meg kellene előzni – pl. az egy 

évnél hosszabb kivitelezési munkáknál - vizsgálni kell, mi módon lehet a nehezen becsülhető 

inflációt beépíteni a szerződésekbe. 

Pl. a tartalékkeret megemelése és a felhasználás feltételeinek megkötése, akár a központilag 

meghatározott/elfogadott infláció évenkénti szorzóinak megadásával. Elképzelhető, olyan 

opcionális tervezés is, ami előre megadja az „elhagyható” műszaki tartalmakat és azok alapján kell 

a forrásokkal összhangba hozni a végleges munkákat. 

Mindezeket és az itt fel nem vetett megoldásokat is, valahogyan be kellene építeni a 

„közbeszerzési eljárás” kereteibe. Sajnos erre vonatkozóan itt nem látunk lehetőséget, de a 

problémával -ha máshogy nem akkor a kamarai csatornákon keresztül transzparensen - de 

foglalkozni kell. A kritikus helyzet magától nem fog megoldódni, a háború időtartamától függően 

óriási károk keletkezhetnek. 
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Elnökségünk kéri, javasolja a probléma felvetést megvizsgálni és egyetértés esetén a 

kormányzati szerveket, célszerűen az Építési és Beruházási Minisztériumot a megoldás 

érdekében megkeresni szíveskedjék. 

 

Székesfehérvár, 2022. június 23. 
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