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Tárgy: Javaslatok a COVID-19 járványnak a magyarországi építőiparra gyakorolt negatív 
hatásainak enyhítésére és kezelésére 
 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Szervezetünk, a 2009-ben alapított Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green 
Building Council, HuGBC) köszönettel vette a megkeresést, hogy közreműködjön egy olyan 
akciócsomag összeállításában, melyek célzott intézkedésekkel leghatékonyabban és a legrövidebb 
időn belül segíthetik az építőipart a COVID-19 miatt kialakult járványügyi és gazdasági helyzetben. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a tagjaink körében tapasztalt, felmerült kockázatokat, illetve a 
kockázatok kiküszöbölésére vagy enyhítésére vonatkozó javaslataikat. 

1. Kockázat: Az építési hatóságok átszervezésének szervezeti sokkját csak tetézi a most kialakult 
helyzet. Az előadók olyan szintű túlterheltségről panaszkodnak, amely valóban ellehetetleníti a 
felelős munkavégzést. Emellett az otthoni munkavégzésre alkalmas infrastuktúrájuk nem áll 
rendelkezésre. Javaslat: Hatósági ügyintézések online útjának előmozdítása és felgyorsítása. 
 
2. Javaslat: A közbeszerzéses, illetve EU társfinanszírozott munkáknál a kötbérterhes határidők 
meghosszabbítása vagy kitolása. Lehessen a járványidőszakot (pl. rendkívüli állapot időtartama) vis 
majorként a bejelenteni a Megrendelő felé. Ezen időszak meghatározása vélhetően csak utólagosan 
megoldható. 

 
3. Kockázat: A HUF/EUR árfolyam nem várt mértékű, jelenlegi alakulása az import 
beszerzéseknél rendkívüli mértékben megdrágítja termékek beszerzését. A most érvényben lévő 
vállalkozási szerződéseknél összességében 320-335 forintos euróárfolyamon kalkulált a megrendelő 
és a vállalkozó egyaránt. Javaslat 1: Kormányzati kompenzálásra vagy árfolyam fixálásra lenne 
szükség. Javaslat 2: Az építőiparban maximum 10 nap lehetne a fizetési határidő egységesen – ez 
rengeteg ár és árfolyam kérdést megoldana. 
 
4. Javaslat: A háttérben fel lehetne gyorsítani későbbi munkák tervezését, előkészítését, esetleg 
tendereztetetését. Ezeknek a feladatoknak jelentős része home office funkcióban is működik, és segít 
a gyors újraindulásban, a jövőkép tervezhetőségében. 

 
5. Javaslat: A BIM rendszerek használatának támogatása, ezzel elősegítve a távmunkát 
építőipar több területén: pl. tervezés, projekt követés, helyszíni ellenőrzés. 



⌂ 1082 Budapest, Futó u. 47-53. 
 1037 Budaest, Seregély u. 6. 
www.hugbc.hu 

Established Member of the 

 
 

 

 

 
6. Javaslat: A kivitelezéseken védőeszközök folyamatos ellátottságának biztosítása. 

 
7. Kockázat: Építkezések részleges, ill. teljes leállása. Az építőiparban komoly 
kapacitáscsökkenés mutatkozott 2020. március 16. óta, melynek hatása továbbgyűrűzött a beszállítói 
láncra is. Rendkívül nagy szükség van a teljes szektorban munkahelymegtartó intézkedések 
bevezetésére, mert bevételek híján nagyon megterhelő a meglevő munkahelyek fenntartása. 
Javaslat: 0. szint: a bevételek csökkenése, elmaradása miatt a járulékok alóli megfizetésére 
vonatkozó átmeneti mentesítést terjesszék ki az építőiparra, építőipari beszállítókra is. További 
lépések: a környező országok példájához hasonlóan az állam vállalja át a munkavállalók fizetése 
bizonyos hányadának térítését, április-június időszakra. 

 
8. Kockázat 1: Nagymértékű építőanyag-felvásárlás. Nem csak a lakossági fogyasztásban 
tapasztaljuk. A betárazás a hazai építőanyagok terén is elindult, mely fokozza az egyenletes és 
folyamatos ellátás ellehetetlenülését. 
Kockázat 2: Szállítmányozási nehézségek, illetve készlethiány az épületek folyamatos üzemeltetését 
kockáztatja. Pl. egy esetleges hűtőközeghiány a kórházak, az élelmiszeripar, illetve a kereskedelmi 
láncok, de nagyobb gazdasági termelő egységek karbantartási, szervizelési feladataiban is problémát 
okozhat, amely az alapvető ellátást is érintheti. Javaslat 2: kiemelt figyelem a HVAC-R szektor 
alkatrész- és fogyóeszköz-ellátására. 

 
9. Kockázat: Lakóhelyelhagyási tilalom. Épületek üzemeltetésében, fenntartásában egy 
esetleges lakóhelyelhagyási tilalom a szerviz működését is leállíthatja. Javaslat: kiemelt figyelem az 
épületszervizek működésképességének fenntartására. 

 
10. Kockázat: Bizonytalanság a munkaerő létszámában: az alkalmazott jön-e másnap dolgozni, 
vagy félelmében otthon marad. Projektenként eltérő mértékben, de mindenhol sok a külföldi 
munkavállaló (helyenként akár 50-70% külföldi), ők egyelőre nagyrész itt vannak, de húsvétkor 
hazamennek és nem fognak tudna visszajönni, ezért húsvét utáni időszakban a munkaerő akár 
lefeleződhet. Egyes szakmáknál és cégeknél a külföldi fizikai munkaerő 100%-os, ők meg fognak 
teljesen állni (pl. szerkezetépítés, falazás, vakolás, homlokzatépítés, hidegburkolás, felvonó beépítés, 
stb.). Ha egy szakma kiesik, az egymásra épülés miatt a követő szakmák mind leállnak, ez teljes 
leálláshoz vezet, ill. átadás előtti projekteken meggátolja a használatba vételi engedély megszerzését. 

 
11. Kockázat: Közmű ügyintézés leállása, mely meghiúsítja az átadásokat több projekten. 
Javaslat: Sürgős újraindítás szükséges. 

 
12. Kockázat: 2020. január 1-től lépne hatályba a lakóépületekre az új energetikai követelmény, 
eszerint használatba vételi engedélyt csak úgy kaphatunk, ha 25% megújuló energiát alkalmazunk, 
ráadásul ennek számítása sem tisztázott (szoláris nyereség beszámíthatóságának kérdése most is vita 
tárgya, tavaszra ígértek korábban új és egyértelmű szabályozást, de ez a folyamat vélhetően megállt). 
A kivitelezések belassulása miatt több olyan projekt használatba vétele is átcsúszhat 2021-re, ahol 
nem terveztek megújuló energiát. Ezeknél fizikailag sem megoldható utólag a kialakításuk, és nincs is 
rá költségkeret. Javaslat: A 25% megújuló energia alkalmazásának elhalasztása legalább 6 hónappal. 

 
13. Kockázat: Mi történik az előszerződött vevőkkel, akik a banki finanszírozásra várnak? 
Tömeges visszalépéseket eredményezhet, az idén elkészülő lakások egy részét nem lesz kinek átadni. 
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Bízunk benne, hogy meglátásainkkal hozzá tudtunk járulni a megfelelő akciók mielőbbi 
megfogalmazásához és megvalósításához. Természetesen a továbbiakban hétről hétre megküldjük 
Önöknek az újonnan felmerülő kihívásokat és megoldási javaslatokat. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Barta Zsombor 
HuGBC elnök 

 


