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zárólag az épület költsége, amihez 
hozzáadódik a területrendezéssel 
járó kiadás. „Ezért kell már az elején 
tiszta képpel indulni. A tervező fela-
data, hogy felvilágosítsa az ügyfelét 
a várható költségekről” – mutatott rá 
az építészmérnök. A végső döntést a 
megrendelőnek kell meghoznia an-
nak alapján, hogy mire elég a rendel-
kezésére álló összeg, illetve mennyi 
pénzt szán egy ilyen beruházásra. 
Például az épület szigetelésére vásá-
rolhat kőzetgyapotot, vagy helyette-
sítheti azt a már említett polisztirén 
hablemezzel. De lehet keresni a kettő 
között is alternatívát, ami minőségi-
leg elfogadható, és meg is tudja en-
gedni magának a megrendelő.

Sok múlik a kivitelezésen is

Stier Attila arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy nem csak az anyagvá-
lasztásra kell odafi gyelni, hiszen 
nagyon sok minden múlik a kivitele-
zés minőségén. A szakszerű kivitele-
zés rendkívül fontos, mert az anyag 
ugyanannyiba kerül akkor is, ha tö-
kéletes a munka, és akkor is, ha csak 
átesnek rajta. Ha viszont a munkát 
utólag ki kell javítani, az még többe 
kerül. Ha a megrendelő nem járatos 
a témában, érdemes műszaki fel-
ügyeletet kérnie, megbízni egy szak-
embert azzal, hogy a kivitelezővel 
tartassa be a minőségi előírásokat.

Kisebb beruházás, például felújí-
tás esetén viszont nem sokan alkal-
maznak műszaki ellenőrt, ilyenkor jó, 
ha olyan kivitelező csapatot választ, 
amelynek vannak korábbi referen-
ciái. Ilyenkor meg lehet nézni a ko-
rábbi munkákat, egyeztetni az előző 
megrendelőkkel, hogy milyenek a ta-
pasztalataik, a csapat tényleg jól dol-
gozik-e, tartja-e a határidőket. Ráfi -
zetéses lehet, ha valaki megvásárolja 
a négyzetméterenként 90–100 lejbe 
kerülő csempét, és elrontják a felra-
kást. Ilyen esetben vagy évekig nézni 
kell a gyenge minőségű kivitelezést, 
vagy visszabontani, újra megvenni az 
anyagot, és megint felrakni.

Egy másik tényező, ami rendsze-
resen gondot jelent az építkezésben, 
a képzett munkaerő hiánya. Aki meg-
marad a piacon, telítődik munkával, 
válogathat a megrendelések között, 
és emelni tudja az árakat, az jellem-
zően nem vállal be tíz munkát, csak 
hármat-négyet, de olyan áron, hogy 
megérje.

A kivitelezőnek 
és a megrendelőnek is nehéz

Az építészmérnök felidézte: az utób-
bi három-négy évben évente volt 
egy kisebb mértékű áremelkedés. A 
gyártók rendszerint az év elején be-
jelentették, hogy márciustól 5–10–15 
százalékos drágulás várható, idén vi-
szont ez jóval nagyobb mértékű volt. 
Sőt a gyártók újabban olyan áraján-
latot adnak, ami öt napra, egy hétre 
érvényes. Ezért nehéz előre számolni 
és olyan árat mondani, ami akkor is 
érvényes lesz ugyanazokkal az anya-
gokkal, ugyanolyan minőségben, ha 
a munkát fél év múlva kell elkezdeni.

A jelenlegi helyzet kivitelezőnek és 
megrendelőnek egyformán nehéz, a 
legkellemetlenebb helyzetben viszont 
gyakran azok vannak, akik azt vár-
ják, hogy elkészüljön a családi házuk 
és be tudjanak költözni. Közben vi-

szont azt látják, hogy korábban meg-
vették a vasat 2–2,3 lejért, most pedig 
már 4–4,5 lejt fi zetnek érte, ám ezzel 
párhuzamosan a jövedelmük nem 
növekedett számottevően, legalábbis 
nem úgy, hogy ezt a szintű áremelke-
dést fedezni tudja.

Ugyanez a jelenség érvényesül, 
csak még fokozottabban a közberu-
házások esetében, amelyeknek a ter-
vezési fázisa és az előkészítése több 
hónapot vagy akár évet is igénybe 
vesz. A terv elkészül 2019-ben, ennek 
alapján a beruházás értéke 3–4 millió 
lej lesz, viszont mire odakerül, hogy 
2021-ben kiírják a kivitelezést közbe-
szerzésre, módosulnak a beruházási 
értékek, és a végösszeg elérheti a 6 
millió lejt. Kiírják a licitet a tervben 
szereplő értéken, a cégek versenyez-
nek is érte, de amikor kivitelezésre ke-
rül sor, muszáj valamilyen megoldást 
találni: próbálnak szerződést módosí-
tani, nagyobb árat kérni, vagy marad 
a régi ár, de silány minőség készül. 

A vállalkozónak eközben nem 
érdeke, hogy miután szerződött egy 
önkormányzattal, „otthonról vigye a 
pénzt”, miután az évekkel korábban 
megállapított költség a többszörösé-
re emelkedik. Ilyenkor megpróbál-
ják megoldani a kivitelezést ugyan-
annyi pénzért, ami már a minőség 
rovására megy.

Mindenre kihat az építőanyag 
árának emelkedése

Munkálatfüggő, hogy a teljes építke-
zés költségének mekkora hányadát 
teszi ki az építőanyag, mutatott rá 
megkeresésünkre Czimbalmos-Koz-
ma Csaba sepsiszentgyörgyi város-
menedzser. Az építész végzettségű 
szakember kifejtette, útjavításkor 
sok a földmunka, nagy mennyiségű 
földet mozgatnak munkagépekkel, 
ez esetben valamivel kisebb az épí-
tőanyag-költség, mint egy házépítés 
esetében, ahol mintegy fele arány-
ban teszi ki az összkiadás értékét. 
Mindenképpen jelentős hányada az 
építkezésnek az anyagköltség, ami 
ráadásul a munkadíjat is befolyá-

solhatja. Az építőanyagok drágu-
lása sok mindenre kihat: például 
az áramszolgáltató is folyamatosan 
végez karbantartási munkálatokat, 
amihez építőanyagot használ, a 
költségek növekedése pedig kihat az 
elektromos energia díjszabására is.

Néhány évvel ezelőtt sok gondot 
okozott a közberuházásoknál, hogy 
a kivitelezővel megkötött szerződést 
nem lehetett módosítani, hiszen a cég 
vállalta, hogy a munkálatok idejére, 
tehát akár egy-két évre – mindentől 

függetlenül – megtartja az árakat. 
Erre sok vállalkozás ráfázott, de 
időközben módosultak a vonatkozó 
előírások, így ezt már nem rögzítik a 
szerződésben, a megrendelőnek pe-
dig el kell fogadnia, hogy nem lehet a 
tavalyi áron építkezni.

Senkinek nem jó 
a hátrahagyott félkész munka

Amíg a korábbi szabályozás ér-
vényben volt, a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat sem módosíthatta a 
leszerződött árakat, ám ha a vállal-
kozó emiatt szerződést bontott, az 
senkinek sem volt jó. Legkevésbé a 
megrendelőnek, mert a félkész mun-
kálattal kellett kínlódnia egy-másfél 
évet, amíg felmérték, milyen arány-
ban valósult meg a projekt, kiírták az 
új közbeszerzést, és az új kivitelező-
vel, már új áron befejezték a munkát.

„Kénytelenek vagyunk elfogadni 
az új helyzetet és az árba belekalku-
lálni az építőanyag drágulását” – ma-
gyarázta Czimbalmos-Kozma Csaba. 
Hozzátette, alapos elemzésekre van 
szükség, hogy kiszámolják, az anyag 

árának emelkedése milyen arányban 
befolyásolja a végösszeget, tehát ha 10 
százalékkal drágult az aszfalt, az mi-
lyen arányban emeli például egy út-
építés teljes költségét. „Mi is végzünk 
számításokat, az építők egy része pe-
dig próbál erre rájátszani, az anyag-
drágulásra hivatkozva felsrófolni az 
árakat. A mozgásterünk korlátozott, 
a számításaink és a törvény nyújtot-
ta kereteken belül tudjuk elfogadni a 
módosításokat” – részletezte a város-
menedzser.

Kifejtette, korábban sok esetben 
sikerült a felfele történő ármódosí-
tást kieszközölni, leszerződni, ám 
voltak olyan esetek is, amikor ez 
nem jött össze, az építő felmondott, 
mert kisebb áron nem tudta vállalni 
a munkát. Az helyzetfüggő, hogy ha 
uniós forrásokból zajlik a beruházás, 
a fi nanszírozó elfogadja-e vagy sem 
a drágulás mértékét. Ha nem ad több 
pénzt, akkor a város önerőből biz-
tosítja a különbözetet, de ezt is csak 

bizonyos mértékig, hiszen nem lehet 
kétszeres árat kifi zetni csak azért, 
mert az építő annyit kér. Egyelőre az 
előző EU-s költségvetésből lehívott 
pénzeket költik, ezeket a projekteket 
befejezik valahogy, az önkormány-
zat kigazdálkodja a drágulás miatti 
különbözetet, de a jelenlegi uniós cik-
lusban már ugyanannyi pénzből ke-
vesebb munkát tudnak elvégeztetni.

Engedniük kellene a profitból?

Czimbalmos-Kozma Csaba egyéb-
ként úgy véli, az építővállalatok 
viszonylag nagy felárral, árrés-
sel dolgoznak, ezért egy ideig az 
áremelkedést tudnák valamilyen 
mértékben fedezni, és kisebb lép-
tékben, fokozatosan drágítani. 
Meglátása szerint ha a cégek beál-
doznák a profi tjuk egy részét, még 
mindig nyereséggel dolgoznának, 
de erre egyikük sem hajlandó, in-
kább felüláraznak. Ezen a téren az 

önkormányzat tehetetlen, mert az 
árajánlatok egyformák, ezek alapján 
kénytelenek megkötni a szerződést. 
A városmenedzser szerint egy ideig 
még beleférne az anyagdrágulás, 
ha a cégek nem ragaszkodnának a 
megszokott nyereséghez. „Nem azt 
várnánk el, hogy közmunkázzanak 
vagy veszteséggel dolgozzanak, de 
ezért a sok pénzért legalább minő-
ségi munkát szeretnénk. Közben a 
minőséggel nagy gondok vannak, a 
tervek sem mindig a legjobbak, pe-
dig azokért is nagy összegeket fi ze-
tünk, aztán ebből kiindulva az építő 
áthárítja a felelősséget a tervezőre. 
Az építőmunkások arra hivatkoz-
nak, hogy nincsenek rendesen meg-
fi zetve, nem teszik oda magukat, 
gyakran felületes munkát végeznek, 
és a végeredmény kifogásolható mi-
nőségű” – részletezte a városgazda.

Gyakran előfordul, hogy amikor 
átveszik a munkálat végeredményét, 
nem találnak benne hibát, de két-há-
rom év után, éppen amikor a szava-
tossági idő lejár, „dől össze, reped 
meg, szakad be, folyik ki”. Ilyenkor 
a kárnak nincs gazdája, hiszen „vé-
letlenül” éppen akkor jelennek meg 
a hibák, amikor a garanciaidő lejárt. 
„Elfogadom, hogy megdrágult az épí-
tőanyag, de azt már nem, hogy sokan 
úgy dolgoznak, mintha az éppen aktu-
ális megrendelésük lenne az utolsó, és 
abból kell a lehető legnagyobb nyere-
séget kivenni. Másrészt gyakran olyan 
munkát végeznek, hogy két-három 
év múlva lehet kezdeni elölről. Nyu-
godtan megcsinálhatnák úgy is, hogy 
száz évig tartson, mert sok száz utca 
van még egy-egy városban, amelye-
ket korszerűsíteni kell. Munka mindig 
lesz, az építők nem fognak éhen halni” 
– összegezte Czimbalmos-Kozma Csa-
ba. Ők egyébként dolgoztak már helyi 
cégekkel és ismeretlen, más megyéből 
érkező építővállalatokkal is, de lénye-
ges különbséget nem fedeztek fel. „A 
jelenlegi helyzetben is közösen kellene 
megoldást találni, hogy jó menedzs-
menttel, jó tervek alapján jó kivitelezés 
készüljön, mert így mindenki jobban 
járna, de ez általában országos szinten 
is ritkán jön össze” – fogalmazott.

A 300 százalékot is elérhette 
a drágulás

Az elmúlt időszakban a romániai 
barkácsáruházakban akár 300 száza-
lékos drágulás is történt egyes termé-
keknél a PriceFlux online árfi gyelő 
számításai alapján. A Ziarul Finan-
ciar gazdasági lap elemzése rámutat, 
egész Európában robbanásszerűen 
megemelkedett az építkezések, felújí-
tások száma, ez pedig az egekbe lőt-
te az építőanyagok árát. Az elemzők 
szerint egyelőre nem várható az árak 
csökkenése, holott ez Európában és 
az Egyesült Államokban is kihat az 
infl ációra, a lakásárakra, a vásár-
lóerőre és a közberuházásokra is. 
Németországban a gazdasági kutató-
intézet arra mutatott rá, hogy augusz-
tusban csillapodott az építőanyag-hi-
ány, de még így is az építővállalatok 
40 százaléka jelezte, hogy gondjai 
voltak az anyagbeszerzéssel. Az ING 
Bank elemzői arra számítanak, hogy 
az árak jövő év nyaráig nem csökken-
nek, azután reménykedhetünk, hogy 
a cement, a beton és a tégla valamivel 
olcsóbb lesz, a fűrészáru és az acél 
ára stabilizálódik.

Nem azt várnánk el, 

hogy közmunkázzanak 

vagy veszteséggel dol-

gozzanak, de ezért a sok 

pénzért legalább minő-

ségi munkát szeretnénk.

A közberuházások megrendelői 

sincsenek könnyű helyzetben. 

A tervezéskor kiszámolt költség 

a kivitelezés megkezdéséig akár 

a duplájára is nőhet
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