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I. BEVEZETŐ
2017. évben az építőipar éves teljesítménye 2494,7 milliárd Ft volt, ami 29,6%-kal nagyobb az
előző évinél. Az Európai Unió 2007-2013. közötti pénzügyi ciklusának utolsó évében kötött
nagy értékű szerződéseket az építőipar 2015. év végéig teljesítette. A 2014-2020 közötti
pénzügyi ciklusból Magyarországnak járó építési-beruházási célú uniós forrásokat
időarányosan nem lehetett lehívni. Az ennek következtében erőteljesen csökkenő
közmegrendelések okozták elsődlegesen a 2016. évi építés-szerelési tevékenység visszaesését.
Az ágazat teljesítménye mögött azonban igen nagy szóródás volt. Bizonyos épületépítési,
magasépítési területeken 2016. évben is bővült a piac, a mélyépítés azonban drasztikusan
visszaesett. Mindezek hatására viszonylag alacsony 2016. évi bázishoz mérten, valamennyi
alágazatban jelentősen bővült a termelés 2017. évben.
Az elmúlt évi szakmai beszámolót készítve is megállapítható, hogy a Szövetség
alapszabályában rögzített feladatok ellátása továbbra is időszerű, különös hangsúlyt kellett adni
a piac élénkítését szolgáló kormányzati intézkedések szükségességének, folyamatos
szorgalmazásának. Az ÉVOSZ megoldásokat javasolt az építőipar súlyponti problémáinak
kezelésére.
A piaci helyzetet alapul véve fogalmazta meg 2017. év elején az ÉVOSZ Elnöksége a
Szövetség 2017. évi súlyponti feladatait.
A 2017. évi kiemelt feladatok az alábbiak voltak:
 Hitelesen bemutatni a társadalom, a politika és kormányzat részére az építési ágazat piaci
helyzetét. A 2017. évi pozitív beruházási hullám kezeléséhez megoldási javaslatok
megfogalmazása.
 Sokirányú javaslat a hatékonyság növelése, a kapacitásbővítés érdekében.
 Az építési beruházásokban közreműködők hatás- és felelősségi körének pontosítása, a
létesítmények alaposabb előkészítésének és a valós becsült értéknek középpontba állítása,
a fizetési fegyelem javítása.
 Az építőipari szakképzés és továbbképzés helyzetének értékelése és javaslatok
megfogalmazása a képzés fejlesztéséhez.
 Javaslatok megfogalmazása az építési piac tartós élénkítésére.
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II. ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
2017. évben az érdekképviseleti munka középpontjába az ágazat hatékonyságnövelésének
és kapacitásbővítésének eszközrendszere került. A vállalkozások egymás közötti partnerségi
kapcsolatok erősítésére és a kormányzati feladatkörben megtehető intézkedések megtételére
összpontosított az ÉVOSZ. Ez utóbbi az NGM-ÉVOSZ között 2017. november 24-én
megkötött megállapodásban került összesítésre.
Az együttműködési megállapodás célja, hogy a Magyarországon megvalósuló építőipari
beruházások a korszerű elvárásoknak megfelelő, magas műszaki színvonalon, versenyképes
áron valósuljanak meg.
Ennek érdekében az NGM és az ÉVOSZ is feladatokat vállalt 2017-2019. közötti évekre.
Az ÉVOSZ vállalta:
 műszaki tervezés (projektelőkészítés) és az ajánlatkérés közötti időszakot is figyelembe
vevő árprognózist készít, és azt folyamatosan aktualizálja, melynek célja, hogy az
árprognózisnak megfelelő értékek kerüljenek beépítésre a létesítmények becsült
értékébe;
 az ajánlati árak képzéséhez költségkalkulációs és árképzési metodikákat ajánl az
építési vállalkozások figyelmébe; ehhez kapcsolódóan felhívja a figyelmet az etikus
magatartástól eltérő árképzésre;
 az NGM által kidolgozandó építésgazdasági stratégia megvalósítása során
folyamatosan együttműködik az NGM-mel az értéklánc-szemlélet elterjesztésében, az
ipari digitalizáció és a szabványosítási tevékenység támogatásában, a Building
Information Modelling (BIM) bevezetésének kidolgozásában, elterjesztésében;
 támogatja a vállalatközi együttműködéseket, különös tekintettel a munkafolyamatirányítás, új technológiák alkalmazása, képzések és tudásmegosztás területén.
 Általános
Szerződési
Feltételek
kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében.

kidolgozása

az

üzleti

kapcsolatok

Az NGM vállalta:
 a hazai építőipari vállalatok technológia korszerűsítésének támogatására,
hatékonyságának növelésére 20 milliárd forint összegű forrást különít el, vissza nem
térítendő támogatások nyújtására;
 pályázat-előkészítés során kikéri és figyelembe veszi az ÉVOSZ véleményét;
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 kezdeményezte a nagyvállalatok támogatási rendszerének módosítását, hogy az
építőipari kivitelező cégek is benyújthassák pályázatukat, különös tekintettel a korszerű
gép- és eszközbeszerzések támogathatóságára;
 javaslatot tesz egy a Modern Városok Program keretében megvalósuló építési
beruházások országosan összehangolt programjának, ütemezésének középtávú
kialakítására;
 a garanciális (jótállási és szavatossági) időszak egységesítése (csökkentése) érdekében
kezdeményezi a jóteljesítési garancia időtartamának az építési kivitelezési
tevékenység körébe eső más termékek, szolgáltatások garanciális időszakaival
összhangba hozatalát;
 támogatja a Vállalatok foglalkoztatási-képzési elképzeléseit a munkaerőhiány
csökkentése érdekében, melynek keretében biztosítja a pályázati támogatási
rendszerben az építőipari kivitelező cégek közvetlen vagy konzorcium útján történő
részvételi lehetőséget;
 megvizsgálja a lehetőségét és kezdeményezi az általános szerződési feltételek
újragondolását az építési beruházásra irányuló közbeszerzések esetén, valamint a
feltételrendszer kidolgozása során támogatja, hogy az ÉVOSZ és tagszervezetei aktív
szerepet és véleményezési, javaslattételi lehetőséget kapjanak;
A felek megállapodtak, hogy középtávon együttműködnek:
 a felelősségbiztosítás kötelező bevezetése érdekében, a MABISZ együttműködésével
kidolgoznak egy olyan biztosítási feltételrendszert, amely a vállalkozásokat nem
megterhelő áru- és szolgáltatásbiztosítás gyakorlati alkalmazhatóságát segíti;
 az építőipari gyakorlati képzés átalakításában, a hatékony duális képzés
elterjesztésében, és a regionális gyakorlati képzőhelyek kialakításában, támogatási
rendszerének felépítésében;
 az építőipari ágazat K+F tevékenységének erősítésében;
 olyan speciális programok kidolgozásában, amelyek biztosítják az építőipari ágazat
folyamatos megrendelés-állományát.
Minden ország nemzeti vagyonának jelentős részét képezi az infrastruktúra és a lakásvagyon.
Nem lehet vita tárgya a nemzeti lakásvagyon ezen elemeinek és kiemelten az értékének
megőrzése. Ma Magyarországon mintegy 4,2 millió lakás van, és ha elfogadjuk, hogy egy
lakásnak legalább száz évig funkcionálnia kell, akkor igaz az, hogy évente legalább 42 ezer
lakásnak kellene épülnie. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy legalább 10 évente generálisan
nagyfelújításra szorulnak a lakások, akkor évente legalább 400 000 lakást kellene átfogó,
nagy felújításban részesíteni. Magyarországon 2017. évben, ezen feladatoknak csak a
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töredéke teljesült mind az új, mind pedig a felújítandó lakások vonatkozásában, azzal
együtt, hogy hét éves mélypontról mozdult el pozitív irányba a piac.
Ma Magyarországon a lakásgazdálkodásnak elsődlegesen nem szabályozási kérdések
szabnak korlátot, hanem a forráshiány. Ezért az ÉVOSZ javaslatai elsődlegesen a forrás
bővítésére irányultak. A pénzügyi lehetőséget egyszerre kell bővíteni a közösségi (állami) és a
magán (lakossági) oldalon. Az ÉVOSZ valamennyi ezzel kapcsolatos javaslata a vonatkozó
kormányprogramokban visszatükröződik.
Programot indított a Kormány lakástémában (CSOK), mely hosszú, 10 éves időtávon
kiszámítható és elegendő forrás van mögötte. Csak ilyen időtávba fér bele a lakossági
előtakarékosság, a munkáltató támogatási érdekeltsége, a banki érdekeltség és a költségvetés
teherbíró képessége.
Az ÉVOSZ 2015-ben javasolta az 5%-os kedvezményes ÁFA bevezetését, 2017. évben
pedig az MGYOSZ és az IFK közreműködésével kidolgozta a kedvezményes ÁFA 2019.
december 31. utáni fenntartását alátámasztó szakmai anyagot. Az ÉVOSZ tovább
szorgalmazza a lakásfelújítások részleges ÁFA-visszaigénylésének bevezetését.
Javasoltuk, hogy emelkedjen a duális szakképzéshez kapcsolható építőipari szakmák
„fejkvótája”, hogy az üzemi gyakorlati képzőhelyek költségeinek szélesebb körét lehessen
elszámolni a Szakképzési Alap terhére.
Az építőipari havi átlagbér a 2017. évi jelentős bérfejlesztések ellenére a versenyszféra
75%-át éri csak el, így az itteni munkavállalás presztízse is alacsony. A bérfejlesztések
fontosságát és a saját létszám bővítését szorgalmazta a Szövetség. A szakmai marketing
szükségszerű erősítéséhez a közszolgálati média, a képzőhelyek és a szakma gyakorlóinak
összefogása elengedhetetlen. Hangsúlyoztuk, hogy a pályaorientációs feladatok elvégzésében
több szerepet kell szánni a szakmai-gazdasági érdekképviseleteknek is.
Megvalósult a béreket terhelő járulékok csökkentése. Továbbra is ez lehet a legális
foglalkoztatottság erősítésének leghatékonyabb eszköze.
Szorgalmaztuk, hogy az elektronikus építési napló használatának tapasztalatait összegezve
indokolt a rendszer továbbfejlesztése és további vállalkozói képzések szervezése.
2017. évben az ÉVOSZ hiánypótló kurzusokat indított az építőipari költségkalkuláció,
árképzés területén.
Erőteljes szakmai munka indult az ÉVOSZ-MMK-MÉK-TMSZ együttműködésében a
beruházási folyamat szereplőinek hatás- és felelősségköri meghatározására. Ezt célozza a
„Beruházási Kódex” elkészítése.
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III. OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS
1. Szakképzési szakemberek továbbképzése az Erasmus+ program
támogatásával
Az ÉVOSZ 2017. évben az Erasmus+ pályázat keretében szakképzési szakemberek számára
három mobilitási programot valósított meg. A 2016/17 évi pályázaton elnyert támogatásból
szakképzési szakértők egyhetes belgiumi tanulmányúton, ács szaktanárok és gyakorlati
oktatók pedig egyhetes németországi szakmai gyakorlaton vettek részt. A 2017/18 évi
pályázati fordulóban elnyert támogatásból kőműves szaktanárok és oktatók kéthetes németországi szakmai gyakorlatot valósítottak meg.

1.1. Szakképzési szakemberek belgiumi szakmai tanulmányútja

Tíz szakképzési szakember 2017. május 7. és 13. között Belgiumban az építőipari szociális
partnerek szakképzés érdekében megvalósuló együttműködésének tanulmányozták. Látogatást
tettek a paritásos alapon működő Constructiv Intézetnél, amely többek között az építőipari
szakképzés tartalomfejlesztését koordinálja. Emellett látogatást tettek a Brüsszeli Építőipari
Szakiskolában (EFP), a Bruxelles Formation Felnőtt-képző Intézetnél, valamint a francia
központú Les Compagnon du Devoir Brüsszeli Házában. Mindhárom intézmény duális
képzés keretében végzi munkáját. A Compagnon pedig a szakmai alapképzés mellett a
szakmunkás fiatalok számára a mesterképzésre is lehetőséget biztosít. A résztvevők ezt
követően a VTI Brugge Részmunkaidős Oktatási Központban az iskolaelhagyók munka
világába történő visszavezetését eredményező speciális oktatási módszerrel ismerkedtek meg.
A szakképzési szakemberek belgiumi tanulmányútjuk eredményeként a fogadó ország
építőipari szakképzési rendszerét, annak szervezeti felépítését, valamint felügyeleti és
finanszírozási rendszerét ismerhették meg. Emellett néhány az építőipar szakemberutánpótlását elősegítését célzó, már jól bevált kezdeményezéssel is megismerkedhettek.

1.2. Ács szaktanárok és gyakorlati oktatók szakmai továbbképzése

2017 júniusában húsz ács szaktanár és gyakorlati oktató a tetőszerkezetek korszerű
energetikai előírások szerinti építését és felújítását sajátíthatta el a Biberachi Ács Oktatási
Központ erre a célra kialakított speciális tanműhelyében. Gyakorlatukat megelőző elméleti
oktatás keretében áttekinttették a tetőépítés és az ehhez kapcsolódó épületfizikai alapismereteit.
A Biberachi Ács Kompetencia Centrum és Ács Oktatási Központ Dél-Németország
legjelentősebb ács gyakorlati képző intézménye, és a szakmunkástanulók üzemen kívüli
gyakorlati oktatás mellett az ács szakemberek számára felnőtt-továbbképző programokat
is kínálnak. A központ jól felszerelt tanműhelyei között a tetőszerkezetek energetikai
követelmények szerinti felújításának modellezéséhez külön erre a célra felszerelt oktatóterem
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áll rendelkezésre, ahol a résztvevők az átfordítható tető-maketteken a tetőszerkezetek küldő és
belső szigetelését készíthették el. Az ilyen installáció szinte a világon egyedülálló. Emellett az
energetikai és tűzvédelmi célú légtömörség mérésére szolgáló Blow Door teszt elvégzésére is
egy megfelelő installáció áll a tanulók rendelkezésre.
A projektekben résztvevő szaktanárok és oktatók a gyakorlati képzőközpontokban elvégzett
gyakorlati feladatok, valamint a különböző oktatási intézményeknél, építőanyag-gyártó
cégeknél és építési munkahelyeken tett látogatások során számos új szakmai és oktatásmódszertani ismeretet sajátíthattak el. Ennek eredményeként további oktató-nevelő, illetve a
szakképzés fejlesztését elősegítő munkájuk új, kreatív módszertani ötlettel egészült ki.

1.3. Kőműves szakmát oktató tanárok és gyakorlati oktatók szakmai továbbképzése

Az ÉVOSZ az Erasmus+ Program anyagi támogatásával 2017. augusztus 20. és szeptember 2.
között az Müncheni és Felső-Bajorországi Kézműves Kamara Traunsteini Üzemen Kívüli
Gyakorlati Képzőközpontban kéthetes gyakorlati továbbképzést szervezett kőműves szakmát
oktató szaktanárok, valamint iskolai és munkahelyi gyakorlati oktatók részére.
A továbbképzés elsődleges célja a hazai építőipari szakképzés színvonal-növekedésének, és az
ágazat szakember utánpótlásának elősegítése volt. A résztvevők a projekt eredményeként új
szakmai és oktatás módszertani ismereteiket, valamint néhány a hazaitól eltérő eljárást és
technológiát ismerhettek meg.
Az ország különböző építőipari szakképző intézményéből érkező huszonöt résztvevő a
Gyakorlati Képzőközpont jól felszerelt tanműhelyében a kiemelkedő oktatási tapasztalattal és
kiváló pedagógiai érzékkel rendelkező német gyakorlati oktató irányításával, egyéni és team
munkában a német kőműves gyakorlati oktatás tematikájába tartozó különböző feladatokat
készített el. A projekt során az általános elméleti bevezetés – a német téglanormák, téglamodulok, kötésrendek, stb. – bemutatását követően a látszófugás téglafalazatok, a boltív,
csúcsív és kosárgörbe-ív szerkesztését és kivitelezését, az íves vonalvezetésű falak,
valamint a térbeli történelmi födémboltozatok készítését gyakorolták be.
A projekt eredményeként összegyűjtött szakmai anyagok, azaz a gyakorlatok során elkészített
feladatok kiírásai, egy eszköz- és szakszógyűjtemény, valamit a projekt során készített fotók
hasznos segítséget nyújtanak a résztvevők későbbi oktatói munkájához. A projekt összefoglalója az ÉVOSZ honlapján (www.evosz.hu) megtekinthető.

2. SKILLCO Projekt
A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált és az Erasmus+
Partnerség Program anyagi támogatásával megvalósuló SKILLCO projektben a német, magyar
és szlovéniai építőipari munkaadói szervezetek és szakképző intézmények mellett az EU
építőipari munkáltatóinak ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetség (FIEC) vesz
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még részt. A projekt fő célkitűzése a partnerországokban tapasztalható képzettségi
hiányosságok, valamint az előre jelzett képzettségi igények feltárása és összevetése, és ezek
figyelembevételével olyan tanulási egységek (modulok) meghatározása és kidolgozása,
melyek egyrészt integrálhatók a partnerországok meglévő ágazati szakképzési tanterveibe,
másrészt a felnőttképzésben is felhasználhatók.
A projekt első lépéseként az ágazatra jellemző képzettségi hiányosságok feltérképezésére a
partnerek két eltérő kérdőívet állítottak össze. Az egyiket a szakiskolák korábbi tanulóik
számára, a másikat a munkaadói szervezetek tagszervezeteikhez jutatták el. Az ÉVOSZ által
kiküldött kérdőívekre harminchat építési vállalkozó küldte meg válaszát. A projektpartnerek
által készített interjúk elemzését végző, a kivitelező cégek szakembereiből összeállított
munkacsoportok – fókuszcsoportok – az építőipari ágazatban az alábbi négy képzettségi
hiányosságot azonosították:
Szövegértés: Az építési üzemterv és az építési munkák sorrendjének megértése, valamint a
projekt dokumentációjának olvasása/megértése, időtervek készítése az ICT (Információ és
Kommunikáció Technológia) segítségével az építési helyszínen.
Számolás: költségszámítás, költségelőirányzatok készítése a kivitelezés során munka-csoportok
számára vagy kis objektumokhoz.
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: A csont-izomrendszeri rendellenességek
megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai.
Környezettudatosság („zöld ismeretek”): építőipari hulladék-anyagok újbóli felhasználása,
újrahasznosítás a potenciálisan káros anyagok biztonságos felhasználásával.
A partnerek a kiválasztott négy képzettségi hiányosság oktatására a Szlovén Szakképzési
Intézet által kidolgozott oktatás-módszertani irányelvek alapján két tananyagmodult
dolgoznak ki. Az „A” modul a szakiskolákban tanuló fiatalok, a „B” modul pedig az
építőiparban dolgozó szakmunkások továbbképzésére szolgál. A négy tananyagegység közül a
Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársai a Szövegértés témakörét dolgozzák ki. A
tananyagegységekhez egyúttal rövid videó spotok is készülnek. Egy videó magát az adott
témakört mutatja majd be. Minden témakörköz készül még két másik videó spot is, ezek közül
az egyik az adott szakterület rossz gyakorlatát, míg a másik a követendő, helyes gyakorlatot
mutatja be. Ezek rövid, általában 2-3 perces videók, melyik applikáció formájában az okostelefonokon, illetve a számítógépeken is elérhetők leszek. Az applikációk egyúttal a tanulók,
illetve a már az ágazatban dolgozó szakemberek témakör iránti figyelmének felkeltését is
szolgálják majd.
A kidolgozott tananyagegységek alapján 2018 őszétől a partnerországok egy-egy szakiskolai,
illetve felnőtt képző „pilot” projekt kerül megvalósításra. A képzési modulok véglegesítésre
a kísérleti tanfolyamok tapasztalatainak figyelembevételével kerül majd sor. Az Erasmus+
Partnerség projekt keretében megvalósuló hároméves SKILLCO projekt 2019 végén zárul.
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3. WorldSkills Szakmunkás Világbajnokság
3.1. WorldSkills Nemzeti Válogatóverseny, Budapest
Az ÉVOSZ az MKIK-val kötött szponzori megállapodás keretében a 2017. évi WorldSkills
Szakmunkás Világbajnokságon induló kőműves és szárazépítő versenyző kiválasztásának és
szakmai felkészítésének koordinálást vállalta. A versenyre a 1995. január 1. után született,
18. életévüket betöltött szakmunkás fiatalok nevezhettek be.
Az ÉVOSZ által szervezett válogatóversenyek eredményeként kőműves szakmában Hédl
Ádám Zoltán, a Zalaegerszegi SZC Széchenyi Építőipari Szakiskolájának végzős tanulója, míg
szárazépítő szakmában Lóczi Gábor a szentesi Zsoldos Ferenc Szakiskola volt tanulója szerzett
jogot arra, hogy képviselje hazánkat a 2017. évi WorldSkills Világversenyen. A kőműves
szakma válogatója 2017. március 20-21-én, Budapesten az Ybl Miklós Építőipari Szakiskola
tanműhelyében, a szárazépítő válogató pedig 2017. április 24-25-én a Szakma Sztár Fesztivál
keretében, a Szakma Kiváló Tanulója versennyel egy időben kerül megrendezésre.
A kőműves versenyzőnk, Hédl Ádám 2016. évben részt vett az ÉVOSZ által szervezett
kőműves tehetséggondozó programban. Felkészítését tanárnője, Gángó-Péter Diána irányította,
aki 2017. évben kőműves szakértőként képviselte hazánkat Abu Dhabiban a kőműves szakma
nemzetközi zsűrijében. Szárazépítő versenyzőnk pedig 2015-ben első helyezést ért el a Szakma
Sztár Fesztiválon. A versenyre törőnő felkészítést Szentesi Mária a Saint-Gobain Construction
Products Hungary Kft. (Rigips) műszaki és fejlesztési vezetője irányította, aki szakértőként
egyben a szárazépítő szakma nemzetköz zsűrijének munkájában is képviselte hazánkat.
A WorldSkills versenyen induló hazai versenyzők számára az MKIK száznapos intenzív
szakmai felkészítésére biztosított anyagi forrást, azáltal, hogy erre az időre a kiválasztott
versenyző és az őt felkészítő szakértők számára egy bizonyos összegű havi támogatást nyújtott.
A kőműves versenyző felkészítéshez a Leier Hungária Kft. és a BauMit Kft., a szárazépítő
szakma esetében pedig az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata és a Rigips biztosították a szükséges
építőanyagokat. A felkészítéshez szükséges egyéb feltételeket, azaz a szerszámok és eszközök,
valamint a szükséges szállás és ellátás költségének biztosításához a BKIK, az ÁJK-Satec Kft.,
Fodor és Molnár Kft., a Grabarics Építőipari Kft., a Market Építő Zrt., a Laki Épületszobrász
Zrt., valamint a ZÁÉV Zrt. nyújtott anyagi támogatást. A válogatóverseny lebonyolításához a
budapesti Ybl Miklós Építőipari Szakgimnázium és Szakközépiskola nyújtott segítséget.

3.2. WorldSkills Szakmunkás Világbajnokság
Az Abu Dhabiban 2017. október 14. és 19. között megrendezett WorldSkills Szakmai Világversenyen Magyarországot tizenkilenc szakmában húsz versenyző képviselte. Közülük a
kőműves és a szárazépítő szakmában induló versenyzők kiválasztását és szakmai felkészítését
az MKIK-val kötött szponzori megállapodás értelmében az ÉVOSZ koordinálta. A
versenyzőknek a négynapos versenyen szakmájuk szerint egy-egy összetett gyakorlati feladatot
kellett elkészíteniük. Az értékelési szempontok között a legfontosabb tényező a méretpontosság
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volt. De a zsűri az értékelésnél további objektív szempontokat, például az esztétikus
kivitelezést, valamint a munkahely rendezettségét is figyelembe vette.
A WorldSkills versenyen kőműves szakmában Hédl Ádám Zoltán a harminc induló közül a 24.,
szárazépítő szakmában Lóczi Gábor pedig a tizenkilenc induló közük a 15. helyezést érte el. A
verseny rendkívüli szorosságát jelzi, hogy mindkét szakma esetében a győztes és a magyar
versenyző közötti pontkülönbség csak mintegy 15 % volt. A magyar csapat összességében jó
eredménnyel zárta a Világversenyt. A magyar versenyzőket és felkészítő szakértőiket Áder
János Köztársasági elnök fogadta a Sándor Palotában.

4. Ágazati Készségtanács
Az MKIK az NGM-mel való együttműködés keretében a szakképzésnek a munkaerő-piaci,
munkaadói igények, valamint a képzési kínálat szerinti harmonizálása, továbbá a képzési
tartalmaknak a munkaadók igényei szerinti kialakítása érdekében az egyes gazdasági
ágazatokban un. Ágazati Készség Tanácsok (ÁKT) létrehozása mellett döntött. Az ÁKT-k az
egyes ágazatokhoz tartozó gazdasági szereplők önkéntes tömörülései, a munkaadók által
vezérelt, független stratégiai fórumok. Felelősek a munkaerő-piaci keresletnek megfelelően egy
adott ágazat készség-, és termelékenységi igényeinek nyomon követéséért és az adott ágazat
igényeinek megfelelő oktatási-képzési tartalmak fejlesztéséért.
Az ÁKT-k létrehozása az MKIK koordinálásával 2017 őszén indult. Az építőipari szekcióba a
kivitelező cégek képviselő mellett az építőanyag-gyártó cégek képviselő vesznek részt. A
testületbe az ÉVOSZ Szakképzési Munkabizottságának több tagja is beválasztásra került,
és a tagok elnöknek Tóth Istvánnét, az ÉVOSZ alelnökét, az ÉVOSZ Szakképzési
Munkabizottságának elnökét választották meg.

5. Szárazépítő tanfolyam
Az ÉVOSZ a felnőttképzési tevékenységének nyilvántartásba vételét követően 2016
novembere és 2016 februárja között szárazépítő szakmunkásvizsgára felkészítő tanfolyamot
szervezett. A tanfolyam húsz résztvevője 2017. február 14-én sikeres szakmunkásvizsgát
tett. A Knauf és a Rigips cégek szakmai támogatásával megvalósított tanfolyamon a már
legalább öt éve a szárazépítésben dolgozó, több éves gyakorlattal, de szakmunkásvizsgával
még nem rendelkező szakmunkások vehettek részt. A tanfolyam résztvevői az NSZFH által
szervezett szakmunkásvizsgán írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgát tettek, és sikeres vizsgájuk
eredményeként OKJ-s szakmunkás-bizonyítványhoz jutottak.
A vizsgabizottság tagjai rendkívül elégedettek voltak a vizsgázók teljesítményével, és külön
kiemelték a Knauf és a Rigips cégek oktatásban közreműködő munkatársainak eredményes
felkészítő munkáját.
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IV. PÁLYÁZAT
A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése (GINOP-5.3.4-16-2016-00006)
Az ÉVOSZ által vezetett konzorcium, melynek tagja az MGYOSZ és az ÉFÉDOSZSZ az
építőipar munkabiztonsági, munkaegészségügyi helyzetének javítása érdekében 18 hónapos
programot hajt végre nyertes pályázat keretében.
A nyertes pályázat célja:
A munkakörülmények javítása, a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, valamint a
munkavállalók és munkáltatók munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel kapcsolatos
célzott tájékoztatás megvalósítása.
A pályázat végrehajtása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
a) Munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a munkavédelemmel
kapcsolatosan, munkavédelmi tudatosság fejlesztése, munkáltatói és munkavállalói
elkötelezettség javítása:
i) tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése, összeállítása,
eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele;
ii) tanulmányok,
oktatási
segédanyagok
készítése,
eljuttatása
a
munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele;
iii) kampányok lefolytatása;
iv) rendezvények szervezése.
b) Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozása,
képzések lebonyolítása:
i) munkavédelmi képviselők számára készülő tananyagok, oktatási segédanyagok
kidolgozása, aktualizálása és eljuttatása a munkáltatóknak/munkavédelmi
képviselőknek, valamint online közzététele;
ii) képzések lebonyolítása;
c) Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek fejlesztése, támogatása az
építési ágazatban az alábbiak szerint:
i) ágazatspecifikus online munkavédelmi eszközök (felülvizsgálati, szakmai
adatlapok, jegyzőkönyv-minták kidolgozása, aktualizálása, módszertani útmutatók
kidolgozása, elérhetővé tétele), ágazatonként, szakmánként kockázatértékelési
módszertanok kidolgozása és közzététele;
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ii) munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között a
pszichoszociális kockázatok kezelése, módszertani segédlet munkahigiénés
vizsgálatok kidolgozásához, módszertani útmutató munkavédelmi szakemberek
részére az azbesztbontási munkaterv összeállításához, segédlet a veszélyes
anyagokkal, keverékekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez).
e) Kutatás támogatása:
i) kutatások, elemzések elkészítése, publikálása, online közzététele
Konzorciumvezető:

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)

Konzorciumi tagok:

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ)
Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek
Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ)

A projekt megvalósításának kezdete:

2017. szeptember 1.

A projekt megvalósítás fizikai befejezése:

2019. február 28.

Ez idő alatt az ÉVOSZ és az ÉFÉDOSZSZ közös koordinálása alatt az alábbi konkrét,
egymásra épülő tevékenységek valósulnak meg:
1. Tananyagfejlesztés (munkavédelmi képviselő);
2. Képzés (munkavédelmi képviselő);
3. Ágazat-specifikus szakmai anyagok elkészítése, kidolgozása a munkavédelem,
munkabiztonság, munkaegészségügy és egyéb kapcsolódó területeken;
4. Tájékoztató rendezvények szervezése mind a munkavállalói, mind a munkáltatói
oldal részére;
5. Honlapfejlesztés;
6. Online tanácsadás;
7. Kiadványok elkészítése;
8. Kampányok lebonyolítása, egyéb marketing tevékenységek.

1. Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus tananyagának kifejlesztése
A megválasztott munkavédelmi képviselőket az Mvt. 75. § (1) bek. („c) egy választási
ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás
képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel
lehetőségét.”) alapján képzésben kell részesíteni, hogy feladataikat elvárható
színvonalon tudják ellátni.
2. Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzésének lebonyolítása
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A munkavédelmi képviselő képzés lebonyolításával a munkavédelmi feladatellátás
szakszerűsége és hatékonysága is növekedhet.
A képzés két ütemben valósul meg: képesítéssel rendelkező szakemberek
továbbképzése (ismeretek felfrissítése, esetleges változások, módosítások áttekintése)
egynapos oktatás keretében; illetve a képesítéssel nem rendelkezők számára kétnapos
képzés biztosítása. A képzés tananyagait, a képzési tematikát, haladási ütemezést és
egyéb szükséges anyagokat a szakértők dolgozzák ki, majd az engedélyeztetés után
válik megvalósíthatóvá a képzés.
A projektben két alkalommal, két helyszínen tervezzük a képzések lebonyolítását:
1. Székesfehérvár (1 napos továbbképzés)
2. Kecskemét (2 napos képzés)
3. Ágazat-specifikus szakmai anyagok elkészítése, kidolgozása
A projekt és a rendezvények alapját képező, ágazatspecifikus szakmai anyagok
elkészítése, a témában jelentős tapasztalattal rendelkező szakértők által történik.
A projektben részt vevő szakértők által készített anyagok külön-külön szólítják meg a
célcsoportokat, így a számukra leginkább releváns módon és tartalommal ismerhetik
meg az készült információs anyagokat.
Kidolgozásra kerül a teljesség igénye nélkül:
 Az építőiparhoz kapcsolódó ágazatspecifikus online mintadokumentumok,
munkavédelmi eszközök (felülvizsgálati jegyzőkönyv, szakmai adatlapok,
jegyzőkönyv-minták kidolgozása, aktualizálása) és módszertani útmutatók
kidolgozása;
 Tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése;
 Tanulmányok, tananyagok, oktatási segédanyagok, módszertani útmutatók
készítése
 Munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között
az építés-kivitelezési munkabiztonsági kockázatok kezelése, módszertani
segédlet a földmunkák veszélyei, az építési anyagmozgatás, anyagtárolás, leesés
– beesés elkerülése, födém- és falnyílások szakszerű lezárása, védőkorlátozások
készítése vonatkozásában.
 Munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között
a pszichoszociális kockázatok kezelése, módszertani segédlet munkahigiénés
vizsgálatok kidolgozásához, módszertani útmutató munkavédelmi szakemberek
részére az azbesztbontási munkaterv összeállításához, segédlet a veszélyes
anyagokkal, keverékekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez).
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4. Tájékoztató rendezvények szervezése mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal
részére
A munkáltatók és munkavállalók részére szervezett tájékoztató rendezvények szakmai
előadóinak
és
előadásainak
biztosítása
munkavédelem,
munkabiztonság,
munkaegészségügy témában. Az előadások anyagaihoz felhasználásra kerülnek a
korábban kidolgozott, frissített ágazat specifikus szakmai anyagok, az érvényben lévő
munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások, a munkavédelmi képviselők
tapasztalatai, a megyei Kormányhivatalok munkavédelmi osztályának munkavédelmi
célvizsgálatai alapján közzétett megállapításai, valamint a szakértők személyes szakmai
észrevételei.
A projekt keretében négy helyszínen (Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és
Zalaegerszeg) összesen 12 db (8 munkavállalói, 4 munkáltatói) rendezvény kerül majd
megszervezésre.
Minden helyszínen megrendezésre kerül egy munkáltatóknak szóló rendezvény:
 a rendezvény időtartama: 5 óra (szünetekkel)
 a résztvevők száma: 25 fő/alkalom
Minden helyszínen megrendezésre kerül két munkavállalóknak szóló rendezvény,
természetesen két külön alkalommal:
 a rendezvény időtartama: 5 óra (szünetekkel)
 a résztvevők száma: 100-120 fő/alkalom
5. Honlapfejlesztés
Egy honlap (www.nincsbaleset.hu) ad majd helyet a jelen projekt során keletkező
specifikus szakmai anyagoknak, tájékoztatást nyújt a projekt céljairól, a
rendezvényekről, képzésekről, valamint felületet biztosít az online tanácsadáshoz is.
6. Online tanácsadás
A projekt megvalósításának időtartama alatt online szaktanácsadás nyújtása
munkavédelem és munkabiztonság témakörben.
Az online csatornákon keresztül érkező szakmai kérdésekre történő válaszadás 3
munkanapon belül.
7. Kiadványok elkészítése
Külön munkavédelmi, munkaegészségügyi kiadványok készülnek a munkáltatók, illetve
munkavállalók részére.

15

A projekt keretében létrejövő - kb. 80-100 oldalas B5 formátumú - kiadványok, a
munkáltatók, illetve a munkavállalók számára készített szakmai anyagokat fogják
tartalmazni, melyeket a rendezvények helyszínén fogunk elsősorban szétosztani.
Természetesen nem minden elkészült anyag kerül majd bele a kiadványokba, lesznek,
amelyek csak online kerülnek terjesztésre, megismertetésre pdf formátumban a projekt
honlapján keresztül, ahova ezek mind feltöltésre kerülnek és ingyenesen hozzáférhetőek
és felhasználhatóak lesznek a célcsoport számára (pl. segédanyagok, adatlapok, minták,
stb.)
8. Kampányok lebonyolítása, egyéb marketing tevékenységek
A projekt megvalósítása szempontjából a kommunikáció kiemelkedő jelentőségű,
hiszen a projekt célkitűzéseinek elérése érdekében és azzal összefüggésben széleskörű
tájékoztatás, interaktív kommunikáció és koordináció megvalósítása szükséges.
Jelen feladat a projekt sajtókampányának szervezése, lebonyolítása, melynek célja "A
munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban" című pályázati projekt
céljának, eredményének megjelenítése, népszerűsítése 18 hónapon keresztül. Nagy
hangsúlyt kap a kifelé irányuló kommunikáció, jól felépített médiakampány segít majd a
tájékoztatásban, az információk eljuttatásában. Ennek fontos elemei a sajtótájékoztatók,
ahol a konzorcium tagjai a projektmegvalósításban résztvevőkkel együtt rendszeresen
tájékoztatják a releváns médiumokat a tervezett tevékenységekről, a projekt céljairól és
üzeneteiről, valamint az elért eredményekről. A tájékoztatók mellett sajtóközlemények
útján is eljuttatja a legfontosabb tudnivalókat és eseményeket egy szélesebb körben. E
célt szolgálják a szervezett interjúk reggeli-, hír- és egyéb beszélgetős műsorokban,
hiszen ezek nem specifikus, válogatott közönségnek készülnek, így tágabb réteget érhet
el. Emellett sajtóreggelik és kerekasztal-beszélgetések során, kevésbé formális keretek
között igyekszik tájékoztatni a média azon elemeit, akik számára a projekt üzenete és
tevékenysége kiemelten fontos lehet. Tehát a projekt kezdetekor megindul a projekt
kommunikációs tevékenysége: egyrészt a széles körű nyilvánosság biztosítása és a
tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének megszervezése és megvalósítása, illetve a
kapcsolódó médiakampány elindítása, a tervezett sajtóesemények megszervezésével és
lebonyolításával. A kommunikációs tevékenység folyamatosan zajlik, egészen a projekt
lezárásáig.
A projekt megvalósításával és a kapcsolódó célok elérésével az ágazatban foglalkoztatottak
körében a jövőben jobban érvényesülhetnek a megfelelő munkakörülmények,
csökkenhetek a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok.
Mindez a munkahely minőségének és a munkavállalók teljesítményének javulásához vezethet,
ami egyaránt fontos a munkáltatóknak, a munkavállalóknak, de nemzetgazdasági szempontból
is kiemelkedő jelentőséggel bír.
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V. AZ ÉVOSZ SZAKMAI TAGOZATAI
1. ALUTA Egyesület
Az 1999-ben alakult egyesület a 2017. évet 31 fős taglétszámmal zárta. Kilépő tagunk nem
volt, két új tagvállalat lépett be.
A 2017. év szakmai programjai:
 több tagvállalatunk állított ki a „BAU 2017” müncheni szakvásáron, az egyesület elnöke
látogatásokat tett a standokon
 februárban elnökségi ülést és Közgyűlést tartottunk 26 tagunk részvételével
 február végén az egyesület tagjai a BAU kiállításról szóló ismertető konferencián vettek
részt Budaörsön
 márciusban ismét elnökségi ülés volt, és a CEU új épületét látogattuk meg tagjainkkal.
Hat ALUTA tagvállalat vett részt a CEU építési projekt megvalósításában
 ugyancsak márciusban az ÉVOSZ szervezésében tagjaink a DUNA ARÉNA úszó
stadionban épületbejáráson vettek részt 24 fővel
 áprilisban a CONSTRUMA szakkiállításon tartottunk taggyűlést 34 fő részvételével.
Tagvállalataink egymásnak és az érdeklődő közönségnek mutatták be új termékeiket.
Egy vállalatszervezési és módszertani előadás is nagy sikert aratott
 május végén tartottuk hagyományos egyesületi ebédünket 30 fővel. E rendezvény
tagjaink számára lehetőséget nyújt kötetlen beszélgetésekre, szakmai konzultációkra
 az ALUTA, KLASZTER típusú együttműködési formára vonatkozó pályázatot nyert
három évvel ezelőtt. A fenntartással kapcsolatos adminisztrációt elláttuk
 májusban előkészítettük, június 1-én megtartottuk vidéki tanulmányutunkat Szegedre.
Az új lézerkutató ELI-ALPS létesítményt kerestük fel 41 fővel. ALUTA tagvállalatok is
közreműködtek az igényes, „high tech” épület létrehozásában. Szegeden működő
tagvállalataink szervezték a programot, illetve vendégül látták az egyesület tagjait
 júniusban ismét ÉVOSZ elnökségi ülésen képviseltette magát az ALUTA
 augusztus végén elnökségi ülés volt
 szeptember közepén az évenkénti külföldi ALUTA tanulmányútra a Kazahsztán
fővárosban ASZTANÁ-ban került sor 24 fő részvételével. Itt a világkiállítás épületeit
nézhettük meg egyik tagvállalatunk Kazah kapcsolati segítségével
 októberben Egerben az ÉVOSZ által szervezett Építőipari Konferencián vettünk részt
 októberben ismét taggyűlést tartottunk 34 fővel az ÉVOSZ székházban. Ismét átadásra
kerültek az ALUTA NÍVÓDÍJ-ak és előadást hallgattunk meg a Kopaszi Gát –
Budapest építési projektről
 novemberben Székesfehérváron két tagvállalatunk meghívására 35 fő részvételével
gyárlátogatás volt és ebéd
 decemberben az ÉVOSZ ünnepi közgyűlésén számos tagunk részt vett, néhányan
díjazott épületek létrehozásában vettek részt
 Évzáró Elnökségi ülést is tartottunk decemberben
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2017. évben 9 nagy érdeklődéssel kísért rendezvényt tartottunk 265 fő részvételével.
Az ÉVOSZ-szal való sokoldalú és rendszeres együttműködés az elmúlt évben is sikeresen
folytatódott.
Összeállította: Fegyverneky Sándor, az ALUTA elnöke

2. Egyéni és Kisvállalkozók Szakmai Tagozata
A Tagozat a Magyarországon bejegyzett építés-kivitelezési - építésszerelési kisvállalkozások
önkéntes együttműködése, amely felöleli az építési - építés-kivitelezési tevékenységen túl a
hozzá kapcsolódó tervezési, gyártási, szállítási, szerelési és szolgáltatási területeket.
Az együttműködés fő szakmai területei a minőségbiztosítás, a szabványosítás, az egységes
színvonalú piaci fellépés, a tagok közös szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete és
támogatása.
A Tagozat 2017. évi munkatervében szereplő legfontosabb feladatok:
Az ÉVOSZ egyéni és kisvállalkozói szakmai tagozat elnöksége továbbra is kiemelten
fontosnak tartja, hogy a felmerülő igények jobb kielégítése érdekében a tagozat tagjairól, az
egyes vállalkozások szakmai és kapacitás jellemzőiről részletes információs adatbázis álljon
rendelkezésre, amelyet folyamatosan frissít. Ennek célja, hogy a lakossági és egyéb
keresletnek minél gyorsabban és hatékonyabban lehessen eleget tenni. Az adatbázist az ÉVOSZ
tartja nyilván, a befutó érdeklődők részére a tagozat titkára nyújt ezek alapján felvilágosítást, az
igényelt munkák jellegével összhangban.
Az ÉVOSZ-nak és szakmai tagozatainak, így az Egyéni és Kisvállalkozói Szakmai Tagozatnak
elsődleges célja, hogy a vállalkozásokat cégformától függetlenül segítsük pénzügyi stabilitásuk
megtartásában/elérésében, kereskedelmi pozícióik megerősítésében, valamint az innovatív
képességeik fejlesztésében. Az építőipar területén a szakmai környezet folyamatosan változik.
Ennek következtében a vállalkozások rugalmassága, alkalmazkodóképessége fontos
követelmény.
Nemrég még a lánctartozás volt a legnagyobb probléma. A szerződéseket követő vitákban a
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) szakértői nyújtanak segítséget a megegyezéshez.
A viták nagy része a nem megfelelően átgondolt szerződéskötésekre vezethető vissza. Az
építési vállalkozásoknak alapvető érdeke, hogy egyértelmű, korrekt és világos szerződések
jöjjenek létre a felek között. Ebben segítséget nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
a kis- és mikrovállalkozások részére ajánlásaként kidolgozott vállalkozási mintaszerződések.
Ennek célja, hogy a kis- és mikrovállalkozások, illetve egyéni vállalkozók számára útmutatóul,
segítségül szolgáljanak a generálkivitelezői és szakkivitelezői szerződéseik megkötése során.
A mintaszerződések azonban általános érvényűek. Ezért a Tagozat indokoltnak és
szükségesnek tartja a kis- és mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók körében a szerződéskötést
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megelőző szakmai tanácsadást. A tanácsadást az Egyéni és Kisvállalkozók Szakmai Tagozata
kívánja működtetni szakembereik segítségével.
Számos más területen is igyekszik a tagozat a tagjainak a segítségére lenni. A szakmai
programok és előadások (munkavédelem, munkaegészségügy, vállalkozási ismeretek,
épületenergetika stb. témakörében), illetve szakmai továbbképzés területén szervezett
tanfolyamok (művezető képzés, szárazépítő, Leonardo da Vinci építőipari szakmai
továbbképzési programok) tagjaink számára szintén kedvezményesen vehetők igénybe.
A háttéripari termékek beszerzésénél a közös fellépés, az összefogás szintén a
nagyságképzésből adódóan javíthatja a tagok tárgyalási piaci helyzetét, növelve ezzel a
versenypozíciójukat. Így továbbra is élnek a korábbi években megkötött együttműködési
megállapodások, amelynek révén lehetőség nyílik arra, hogy a Tagozat tagjai kedvező
építőanyag ellátási lehetőséghez juthassanak.
Elnök: Böröczffy István

3. ÉVOSZ-IWTD Németországi Vállalkozási Tagozat
Tagjaink és a németországi magyar vállalkozói kör részére az év során számos alkalmat
biztosítottunk arra, hogy felkészülten és információkkal ellátva folytassák vállalkozási
tevékenységüket a német piacon, valamint, hogy kitekintést kapjanak az európai uniós
kiküldetési szabályokban bekövetkező változásokról és azok kihatásairól határon átnyúló
szolgáltatási tevékenységük során:
A hagyományos évnyitó szűkkörű tagozati megbeszélésünket március 10-én tartottuk
Münchenben, a müncheni főkonzulátus gazdasági részlegének munkatársaival történt
együttműködés keretében. Német adóügyi és ügyvédi tanácsadó testületi szakértőink
tájékoztató előadást tartottak a németországi, Koji László elnök úr pedig a magyarországi
jogszabályi háttér változásairól. A tagozati megbeszélésről részletes emlékeztető készült.
Magyarország berlini nagykövetének védnökségével, a berlini gazdasági szakdiplomáciával
történő együttműködés keretében „Vállalkozási szerződés - próbáljuk megérteni” elnevezéssel
április 7-én magyar cégek munkavállalók kiküldetés keretében történő németországi
vállalkozási feltételeiről szóló rendezvényt tartottunk a berlini nagykövetség épületében. A
rendezvény célja a munkavállalói kiküldetések szabályozásáról egységes álláspont kialakítása a
vállalkozási szerződéses formával, valamint a munkaerő-kölcsönzést újraszabályozó, 2017.
április 1-jén hatályba lépett német törvényi szabályozással kapcsolatban. A részvevők olyan
magyar, illetve német kis- és középvállalkozók voltak, akik vállalkozási szerződés, vagy
munkaerő-kölcsönzés keretében Magyarországról kiküldött munkavállalókat foglalkoztatnak
Németországban.
2017. május 11-én, az ÉVOSZ, ÉVOSZ-IWTD és a BKIK közös információs napot tartott
„Kiküldetési feltételek az Európai Unióban, elsősorban Németországban elnevezéssel, amelyen
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az ÉVOSZ-IWTD adószakértője, ügyvéd-tanácsadója, valamint az ÉVOSZ-IWTD titkára is
tartott egy-egy tájékoztató előadást.
Az ÉVOSZ-IWTD kezdeményezésére a munkavállalók kiküldetéséről szóló hatályos
irányelv felülvizsgálatára irányuló európai bizottsági kezdeményezés tartalmának mélyebb
megismerésére és a németországi magyar vállalkozások álláspontjának megismertetésére június
21-én konzultációs megbeszélésre került sor Brüsszelben, amelyen az ÉVOSZ
szakmunkatársa, az IWTD titkára és Magyarországi EU mellé rendelt Missziójának
szakdiplomatái vettek részt.
Az ÉVOSZ-IWTD Magyarország berlini nagykövetsége együttműködésével szeptember 20án a nagykövetség épületében tájékoztató előadást szervezett “Változások a német munkaerőkölcsönzési törvényben” elnevezéssel, amelyen a magyar vállalkozások németországi
tevékenység-engedélyezési eljárásában illetékes kieli munkaügyi ügynökség vezető munkatársa
tartott minden részletre kiterjedő előadást a németországi engedélyezési eljárásról.
„Vállalkozási és kiküldetési feltételek az Európai Unióban, elsősorban Németországban“
címmel november 17-én Budapesten ismételt információs napra került sor. Az előadók közül
Budapest Főváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály osztályvezetője az Európai
Unió más tagállamába kiküldött munkavállalók kiküldetésének szabályait, az A1 igazolások
kérdéskörét érintette, az ÉVOSZ-IWTD német tanácsadó testületi tagjai a németországi
jogszabályi változásokról, az IWTD titkára pedig a svájci vállalkozási feltételekről adott
tájékoztatást.
A tagozat elnöke: Szabad Lajos, titkára: Mervai Péter

4. Hő- és Hangszigetelő Vállalkozók Tagozata
A tagozat 1993 októberében alakult meg.
A tagozat fő tevékenységi köre:
 információcsere, tapasztalatcsere,
 a szakmai - tudományos területekkel való kapcsolatok fejlesztése,
 szakmai és gazdasági érdekképviselet. A szakma összefogása, a szakmai színvonal
emelése, a megfelelő piaci jelenlét érdekében,
 oktatás, szakmunkásképzés fejlesztése, a szakirányú továbbképzés támogatása a
szakmunkás gárda létszámának és szakmai színvonalának emelése, a műszaki vezetők
szakmai és nyelvi továbbképzése,
 a szakmai követelmények, elvárások emelése az EU feltételrendszerével összhangban,
 előregyártás fejlesztése egységes elgondolások alapján a szigetelőipari ágazatban,
 a minőségbiztosítás, illetve a szabvány által támasztott feltételek betartásával, a garantált
minőségi munka végzése.
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Jelenleg az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 32-582-05 számú „Ipari szigetelő-bádogos“
szakképesítés felnőttképzésként, 400-600 óra képzési idővel hatályos, de iskolarendszerben
nem oktatják.
2000. év óta az ÉVOSZ Hő- és Hangszigetelő Vállalkozók Tagozata a FESI (Fédération
Européenne des Syndicats d’Enterprises d’Isolation), vagyis az Szigetelő Vállalkozók Európai
Szövetségének a tagja.
A tagozat elnöke: Regenhart Péter

5. Könnyűszerkezet-építő Tagozat
A készház gyártókat 2010-től sújtotta a válság, a tagozat 31 tagja közül is csak 6 cég maradt
talpon. A többség megszüntette tevékenységét, vagy a tagságát szüntette meg, mert minden
fillérre szüksége volt a talpon maradáshoz. A megmaradt cégek visszafejlesztették létszámukat,
tevékenységüket. A piacot kemény üzleti érdekek határozzák meg, éppen ezért nagy szükség
van a megfelelő érdekképviseletre, érdekérvényesítésre, és ebben rendkívül hasznos a
MAKÉSZ védjegy korábbi évek során megszerzett marketingértéke is. A megrendelés
állomány 85%-kal csökkent, hasonlóan mint általában az 1 és 2 lakásos épületek építésénél. A
Tagozat a válság ellenére, talpon maradt, sőt minden évben a Construma kiállításon, beszállító
partnereivel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és a Hungexpo támogatással meg tudta
rendezni az Öko City kiállítást. Itt minden évben egy „mintaházat” épített és működtetett, amin
be lehetett mutatni a technológia előnyeit, a beszállítók termékeit, és azok demonstratív
működését. A válság miatt a marketingjét a tagozat a hosszú távú célokra helyezte, így a 2021
januárjától kötelező közel 0 energiaszint elérésének módozatait, és a tagozat tagjainak ezirányú
eredményeit hangoztatta.
Az érdekérvényesítés területén a Tagozat, megszervezte, hogy a tagjai a termékeinek
minősítését, az Első Energia Tudatos, Innovációs Készház Klaszter tagjaival egyeztesse, és egy
egységes, tartalommal mindenkinek elkészíttesse. Ez nemcsak itthon, de egész Európában
egyedüli megoldás, mivel így bármilyen rétegrendi igény felmerül, annak gyártására meg van a
jogosítvány. Ez a gyakorlatban több mint 50 féle szerkezet gyártását teszi lehetővé, amí így
rendkívüli verseny előny lehet a tagok számára. Így nagy variációs lehetőséget biztosítva tud
ajánlataival megjelenni a piacon.
A 2016-os évben megrendelés növekedés, 2017-re robbanásszerű növekedést, és ezzel új piaci
helyzetet és problémát hozott. A szakma 2008-ban 2200 könnyűszerkezetes házat gyártott, és
épített fel. 2015-ben kb. 300-at. A MAKÉSZ tagok 2008-ban 950 minősített építési
elemkészletből készülő házat adtak át. 2015-ben a MAKÉSZ tagok 80 házat tudtak felépíteni.
2017-ben ez 100 fölé emelkedett, és a szakma pedig összesen megközelíti az 1000 db
kivitelezését. Ezt is csak nagy erőfeszítéssel, mivel a megszűnt cégek újra indítása a
szakemberek külföldön találták meg számításukat, vagy más területen helyezkedtek el. A
megrendelés az érdeklődés alapján ennek a több mint kétszerese lehetne. A megoldás a
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technológia gépesítése, fejlesztés. Ennek érdekében 2017-ben a Beregszászi Trade kft.
tagszervezetünk magyar tőke bevonással, és megnyert pályázati pénzből, Polgáron egy új CNC
vezérlésű készház gyárat kezdett építeni, aminek átadása 2018. március 29-én lesz. A
kapacitása 300 ház/évre lesz fejleszthető.
A piacon a probléma, hogy a CSOK és az 5%-os ÁFA hatására hirtelen megnövekedett
igényeket látva, olyanok is megjelentek a piacon, akiknek nincs szakmai ismeretük, termékük
pedig nem minősített, hamisított, vagy szabálytalanul kerül használatra. Az ÉMI Nonprofit Kft.
tájékoztatása szerint egyre többen jelentkeznek termékeik minősítéséért. Sokan enélkül
próbálnak házat építeni. Ennek köszönhető, hogy ismét vannak panaszos ügyfelek, hogy ugyan
olcsó volt az ajánlat, de a vállalkozó a munkát félbe hagyva, otthagyta az építkezést, mert nem
értett a kivitelezéshez. A másik súlyos probléma, a gyors árnövekedés, amit a generál kivitelező
nem tud követni! Az áremelkedést nehéz érvényesíteni a piacon, az alvállalkozók, és a
beszállítók pedig folyamatosan emelik áraikat. A fejlesztésre nem marad saját tőke, hitelt kell
igénybe venni. Nagy segítség az NGM támogatása, mivel cégeink kis és mikro vállalkozások,
így a pályázati feltételnek a többségük nem felelt meg.
A tagozat célja, hogy taglétszámát növelje, a készház piacot uraló cégeket bevonja
érdekérvényesítő munkájába. Az érdekérvényesítő munka keretében aktív részt vállaljon az
ÉVOSZ tevékenységében, véleményezze a jogszabályokat, legyen kezdeményező. Tegye
ismertté, melyek a feltételei, a korszerű, jó minőségű, energiatakarékos, környezet barát
otthonok, jogszerű építésének, biztonságos finanszírozásának.
A tagozat elnöke: Kárpáti József, titkára: Pete Zoltán.

6. Szárazépítő Tagozat
A Szárazépítő Tagozat 2017. június 28-án megtartotta soros közgyűlésén a tagok áttekintették a
Tagozat 2016. évi szakmai munkáját és gazdálkodását, és meghatározták a Tagozat 2017. évi
munka- és gazdálkodási tervét.
A Tagozat 2017. évi munkaterve a 2016. évi munkaterv folytatásaként a képzésre és a felnőtttovábbképzésre helyezte a hangsúlyt. A pályaválasztók közül sajnos csak rendkívül kevesen
választják a szakképzést. A szakiskoláktól kapott tájékoztatás szerint 2017 szeptemberétől
egyetlen hazai szakiskolában sem indul szárazépítő képzés. Ha egy intézményben csak egy-két
tanuló jelentkezik szárazépítőnek, ilyen kis létszámmal nem indítnak osztályt, és a fiatalokat
más szakma felé irányítják. Ezért a Tagozat fontosnak tartaná a szárazépítő képzés
koncentrálása, pl. egy központ kialakításával. A szakiskolákban folyó szárazépítő oktatást
eredményessége érdekében egy profi iskola létesítésére és szakmai támogatására van szükség.
A pályaválasztásnál meghatározó a szülők szerepe, ezért őket kell meggyőzni ahhoz, hogy a
pályaválasztók minél nagyobb számban válasszák a szárazépítő szakmát.
A Tagozat fontos feladata a lobby tevékenységet. A Kamara és a Minisztérium is nyitott, és
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várja a szakma javaslatait. Nem csak a gyártóknak, hanem a kivitelező vállalkozóknak is
lobbyzniuk kellene. A megnövekedett kereslet kielégítésének a munkaerőhiány szab gátat. A
bérek emelésével a külföldön dolgozókat haza lehetne csábítani. Ehhez szükséges lenne a
minimális rezsióradíjat minden vállalkozó általi betartására.
Folyamatban van a WorldSkills versenyen induló szárazépítő versenyző szakmai felkészítése,
aminek a költségéhez a Tagozat 150 ezer Forintot biztosít támogatásként.
A Szakma Sztár versenyre bejutott szárazépítő szakmunkástanulók 2017 elején két alkalommal,
egy a tehetséggondozó program keretében szakmai felkészítésen vettek részt. Emellett a SaintGobain cég a szárazépítő tanulók számára 2017 márciusában gyárlátogatást szervezett a
RIGIPS Halmajugrai gipszkarton-lap gyárában, amelyen a budapesti, a kecskeméti és a
nyíregyházi szakiskolákból huszonnégy tanuló vett részt.

6.1. Szárazépítő Szakmunkástanuló Verseny

Az MKIK által szervezett Szakma Kiváló Tanulója Versenyek sorában a szárazépítő szakma
versenye 2017. évben harmadik alkalommal került meghirdetésre. A versenyre a szakiskolák
harmadéves szárazépítő szakmunkástanulói nevezhettek be. Az elődöntő a Gödi Piarista
Szakiskolában, a döntő pedig az MKIK szervezésben 2017. április 24. és 26. között a
Hungexpo Vásárközpontban a Szakma Sztár verseny keretében került megrendezésre. A
versenyhez szükséges építőanyagokat a Knauf és a Rigips cégek biztosították.
A döntőbe egyúttal a WorldSkills válogatóversennyel együtt került megrendezésre. A verseny
győztese László Tamás József a Nyíregyházi Inczédy György Szakiskola, második helyezettje
Halutkai Márk Krisztián a Kecskeméti Gáspár András Szakiskola, harmadik helyezettje pedig
Fodor Gergő Ádám a Nyíregyházi Inczédy György Szakiskola végzős tanulója lett.
A tagozat elnöke: Finta Péter, titkára: Pete Zoltán.

7. Szerelőipari Vállalkozók Szakmai Tagozata
A Tagozat célja és tevékenységi köre
A Tagozat komplett épületgépészeti és villamosipari berendezések tervezésére, szerelésére,
üzembehelyezésére és karbantartására, technológiai csővezetékek és készülékek gyártására,
tervezésére, szállítására, szerelésére Magyarországon bejegyzett vállalkozások önkéntes
együttműködése.
Együttműködés a szakmai terület minőségbiztosítási, szabványosítási kérdéseiben, az egységes
színvonalú piaci fellépésben, tagjai közös szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete és
támogatása.
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A Tagozat feladatai
A tagok tevékenységével kapcsolatos szakmai-tudományos területekkel való kapcsolatok
támogatása, a tagok vevőkörével, illetve azok szervezeteivel való kapcsolatok segítése és
támogatása, a közös fellépés kinyilvánítása szükség esetén.
A tapasztalatcsere segítése a tagok között, a szakmai munkához és döntésekhez olyan
segítségnyújtás, ami csak a tagok rendelkezésére áll.
A tagok szakmai és gazdasági területét érintő törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatban
konzultáció, továbbá ezen törvények és rendeletek előkészítésében való közreműködés, illetve
ezen törvények és rendeletek előkészítéséhez szükséges információk szolgáltatása.
A tagok szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete a hatóságokkal, más üzleti és gazdasági
körökkel, továbbá a különböző magyarországi és külföldi szervezetekkel, hatóságokkal
szemben.
Tagjainak informálása a szakmai és általános gazdasági ügyekről.
A Tagozat közös tevékenysége kiterjed:
- számítási segédletek közös kidolgozására,
- számítógépes támogató rendszerek közös fejlesztésére,
- törvények, törvényerejű rendeletek, műszaki irányelvek közös
- véleményezése, bevezetésük elősegítése,
- műszaki szabványok, szabályzatok kidolgozása, véleményezése,
- nemzetközi szabványok, ajánlások, irányelvek terjesztése származási és magyar
nyelven.
A tagozat elnöke: Cseke Lajos, titkára: Nagy Lajosné

8. Szeglemezes Faszerkezet-építő Tagozat (Sze-Fa)
Az ÉVOSZ Szeglemezes Faszerkezet-építő Szakmai Tagozat 2013-ban alakul t meg, és az
alapító tagok az alábbi feladatok megvalósítást tűzték ki célul:
- A szeglemezes tartószerkezeti elemek alkalmazási köre bővítésének elősegítése.
- A technológiának a panel-felújítási, illetve a társasház-felújítási munkákban történő mind
nagyobb arányú alkalmazásának elősegítése.
- A tervezők és a megrendelők figyelmének felhívása a szeglemezes tartószerkezetek
alkalmazási lehetőségeire, különösképpen a pályázati pénzekből megvalósuló projektek
esetében a középületek és a mezőgazdasági épületek körében.
- A gyártási technológia betartatása.
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A szeglemezes tartószerkezeti elemek alkalmazási lehetőségeinek széles körben történő
bemutatása érdekében a Tagozat a Magyar Mérnöki Kamarával együttműködve tájékoztató
előadások tartását készíti elő.
A tagozat elnöke: Tóth Gergely, titkára: Pete Zoltán.

9. Mérnöki Vállalkozások Tagozata
A tagozat célja a mérnöki és tanácsadói vállalkozások tevékenységének megismertetése,
társadalmi megítélésének javítása, valamint a tagozathoz tartozó vállalkozások súlyponti
problémáinak feltárása, azokra megoldási javaslatok kidolgozása. Működési területét érintő
kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes közigazgatási szervekkel, intézményekkel, szakmai
szervezetekkel. A tagok informáltságának javítása érdekében műszaki, gazdasági információkat
gyűjt és szolgáltat, valamint szakmai tájékoztatókat, konzultációkat szervez.
A tagozat rendelkezésre álló eszközeivel bekapcsolódik a szakmai képzési, a szakmai kultúra
emelését célzó oktatási, képzési tevékenységébe, a szakmai követelmények kialakításába.
A tagozat kiemelt feladatai között szerepel szakmai helyzetértékelő anyagok, valamint a
mérnöki szolgáltatói tevékenységet segítő mintaszerződések összeállítása, az építésügyi
szabályozás alakításának mérnöki tevékenységre gyakorolt hatásának elemzése, különös
tekintettel a közbeszerzést érintő területekre. Feladata a társszervezetekkel együttműködve az
elavult standardok és szabványok aktualizálása, valamint újak megfogalmazása. Egyúttal a
cégek mérnöki szolgáltatása során felmerülő peren kívüli vitarendezés lehetőségeinek
kiszélesítését is zászlajára tűzte a tagozat.
2017. évben a hangsúly a közepes és nagy léptékű, közpénzből megvalósuló létesítmények
lebonyolításában közreműködők hatás- és felelősségkörének áttekintése volt, javaslatok
kidolgozása a téma aktuális szabályozására. Társszervezetekkel együtt készült el a
Beruházási Kódex tervezete a Tagozat gondozásában. A tagozat szakértői folyamatosan
részt vettek a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara képviselőivel
együttműködve a Beruházási Kódex szövegének hatóságokkal, kormányhivatalokkal való
egyeztetésében.
A tagozat elnöke: Dr. Tóth László, titkára: Fazekas Eszter

10.Magasépítési Tagozat
A tagozat tevékenységi köre:





A tagszervezetek piaci tevékenységének segítése
A speciális szakági érdekképviselet érvényesítése
Jogszabályok kialakításában való közreműködés
Súlyponti problémák feltárása, azokra megoldási javaslatok kidolgozása
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 Szakmai tájékoztatók, konzultációk szervezése
A tagozat elnöksége az elmúlt évben öt alkalommal ülésezett.
 Február 8-án megfogalmazásra került a Tagozat 2017. évi munkaterve, melyek közül
kiemelhetők az alábbiak:
 Árképzés
 Közbeszerzési Törvény aktuális kérdései
 A Kormány 1567/2015.(IX.4.) határozata az építésügy átalakításáról. Ez 57
intézkedési pontot tartalmaz, melynek nyomon követése fontos feladat lesz
2017. évben is.
 Az építőipar kapacitásának, teljesítőképességének megőrzésére, biztosítására
javaslatok kidolgozása
 Munkaerő-ellátottság témaköre
 BIM konferencia, tájékoztató szervezése
Peresztegi Imre úr ezen kívül javasolta munkabizottság létrehozását annak érdekében,
hogy a magasépítő cégek vállalkozási szerződéseinek kötelező és ajánlott elemei
megfogalmazásra kerüljenek, szerződéses mintaként szolgáljanak a közbeszerzési és a
magánpiacon is.
 Április 12-én a tagozat elnöksége kiemelt feladatául fogadta el az ajánlásként
kidolgozandó szerződésminták közreadását. A vállalkozási szerződéses gyakorlat
nagyon eltérő képet mutat, ezért nagy szükség lenne arra, hogy bizonyos kötelező,
valamint ajánlott elemek megfogalmazásra kerüljenek ún. mintaszerződések
formájában. 9 fős munkabizottság létrehozásáról határozott az elnökség, melynek
feladata alapjavaslat összeállítása generálkivitelezői és fővállalkozói kivitelezői
mintaszerződésekre.
 Május 17-én ülésezett az elnökség és a mintaszerződések kidolgozására alakult
munkabizottság, melyen megfogalmazásra kerültek mindazok a témakörök - gazdasági,
műszaki és jogi területre vonatkozóan – amelyek kidolgozása elkezdődött.
 Június 5-én a Tagozat kibővített elnökségi ülést tartott Egerben, melynek két fő
témája volt: a mintaszerződések kidolgozására alakult munkabizottság által végzett
munka ismertetése, valamint az októberre tervezett egri Építőipari Konferencia
előkészítése.
 Szeptember 25-én a tagozat és a mintaszerződések kidolgozására alakult
munkabizottság együttes ülésére került sor. Döntés született arról, hogy a témakörök
alapján elkészült részanyagok szerkesztés és kiegészítés után egységes anyaggá történő
összeállítását jogi szakértők végezzék el. Az anyag összeállítása folyamatban van,
rövidesen közreadhatóvá válik.
A tagozat soros elnöke: Gönczöl Péter, titkára: Nagy Lajosné
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VI. SZAKMAI PROGRAMOK, KIADVÁNYOK
CONSTRUMA Szakkiállítás
35. Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2017. április 5-9. között a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpontban került megrendezésre. Az ÉVOSZ a Construma egyik szakmai
fővédnökeként az „A” Pavilonban önálló információs standdal mutatkozott be az Építőipari
Szakkiállításon. Standunkon Szakszövetségünk tevékenysége mellett egyúttal tagozataink
képviseletét is elláttuk.

Szakma Sztár Verseny
A Szakma Sztár – korábban Szakma Kiváló Tanulója Verseny – az MKIK szervezésben 2017.
április 24. és 26. között a Hungexpo „G” és „F” pavilonjában került megrendezésre. Az
építőipari szakmák végzős tanulóinak versenyével egyidejűleg az WorldSkills Szakmunkás
Világbajnokságon induló versenyzők – köztük az ÉVOSZ által szponzorált szárazépítő
versenyzők válogatóversenye is lebonyolításra került.

Nemzetközi kapcsolatok
Belorusz – magyar üzletember-találkozók
Az ÉVOSZ meghívására 2017 áprilisában tízfős belorusz építőipari delegáció érkezett
Magyarországra. Látogatásuk célja a két ország építési vállalkozói közötti együttműködés
lehetőségeinek áttekintése volt. A vendégek 2017. április 10-én az ÉVOSZ Titkárság
épületében találkoztak a magyar építési vállalkozók képviselőivel. A program keretében Dr.
Nyári Tibor a Budapest Főváros Kormányhivatalának képviseletében tájékoztatta a belorusz
delegáció tagjait a külföldiek magyarországi munkavállalásának feltételrendszeréről. Ezt
követően a vendégek néhány magyar cég építkezéseit tekintették meg.
A látogatás viszonzásaként az ÉVOSZ delegációja Koji László elnök vezetésével 2017.
szeptember 9-11. között üzletember-találkozón vett rész a Fehérorosz fővárosban, ahol a
Belorusz Építőipari Szövetség vezetőivel, tagszervezeteivel folytatott megbeszéléseken
áttekintették a két ország építőipari vállalatai közötti együttműködés, és ezen belül a belorusz
cégek alvállalkozóként magyarországi építési projektekben történő munkavállalásnak
lehetőségeit.
A 2017. évi magyar-belorusz vegyes bizottsági ülés keretében az ÉVOSZ együttműködést írt
alá a Belorusz Munkaadók Szövetségével és a legnagyobb belorusz céggel, a Belsztroj
vállalattal.
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Elnökségi ülések
Az elmúlt évben négy alkalommal ülésezett az elnökség, részben kibővített formában
szervezve.
2017. február 22-én a kibővített elnökségi ülés témái az alábbiak voltak:
1. A Közbeszerzési Törvény változásai – a szolgáltató Közbeszerzési Hatóság munkájának
ismertetése;
Előadó:
Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke
2. Tájékoztató az elmúlt időszakban hatályba lépő építésjogi és építésüggyel összefüggő
jogszabályokról;
Előadó:
Dauner Márton, a Miniszterelnökség Építésjogi és Hatósági Főosztály
főosztályvezetője
3. Minimális építőipari rezsióradíj ’2017;
Előadó:
Pallay Tibor, az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság társelnöke
4. Egyebek;
Tájékoztató a kötelező felelősségbiztosításról
Felkért előadó:
Valkó Judit, a VALKO INTERNATIONAL ügyvezető igazgatója
2017. március 29-én az elnökségi ülés témái az alábbiak voltak:
1. Tájékoztató az építőipari Beruházási Kódexről
Előadó: Kemény Péter, az ÉVOSZ alelnöke
2. Beszámoló az ÉVOSZ 2016. évi szakmai tevékenységéről
Előadó: Koji László, az ÉVOSZ elnöke
3. Beszámoló az ÉVOSZ 2016. évi gazdálkodásáról, 2017. évi költségvetési terve
Előadó: Koji László, az ÉVOSZ elnöke
4. Az építési ágazat 2017. évi súlyponti problémái, javaslatok ezek megoldásához
Előadó: Koji László, az ÉVOSZ elnöke
2017. június 29-én a kibővített elnökségi ülésen témái az alábbiak voltak:
1. Tájékoztató az Építőipari Ágazati Stratégiáról
Előadó: Pomázi Gyula, az NGM iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős
helyettes államtitkára
2. Tájékoztató az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság kitűzött feladatairól
Előadó: Nyíri Szabolcs, ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgató-helyettese
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2017. szeptember 27-én az MKIK Építésügyi Kollégiumával közös elnökségi ülés témái az
alábbiak voltak:
1. Tájékoztató az építési-beruházási célú közbeszerzések ellenőrzésének és a jogorvoslati
eljárások 2017. évi tapasztalatairól
Előadó: Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke
2. Tájékoztató a Kormány 219/2017. (VII.31.), valamint a 220/2017. (VII.31.)
rendeleteiről, a villanyszerelők, illetve a víziközmű-bekötést végző személyek
bejelentéséről és nyilvántartásával kapcsolatosan
Előadó: Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára
3. Javaslat az építőipari szakember utánpótlás rendszerszintű átgondolására
Előadó: Tóth Istvánné, az ÉVOSZ alelnöke
4. Tájékoztató a tervezési-szolgáltatási rendszer
közreműködésről
Előadó: Kemény Péter, az ÉVOSZ alelnöke

szabályozásában

való

ÉVOSZ

Közgyűlések
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 2017. május 5-i közgyűlésének
vendége volt Dr. Homolya Róbert, az NFM államtitkára, aki a közlekedéspolitika építési
ágazatot érintő rövid és hosszú távú lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket, külön kiemelve
a gazdaságfejlesztési, stratégiai célokat.
Az ÉVOSZ 2017. december 8-án tartotta évzáró ünnepi közgyűlését a Mercure Buda
Szállóban. Köszöntőt mondott Koji László az ÉVOSZ elnöke. Beszédében értékelte a 2017. évi
építőipari tevékenységet, az év során meghatározó körülményeket és az építési vállalkozók
helyzetét. Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnökének tájékoztatóját követően
Dr. Makai Martina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára tartott
előadást a Kormány energetikai programjának 2017. évi eredményeiről és 2018. évi fejlesztési
elgondolásairól
Az ünnepi közgyűlésen kerültek átadásra:
•
•
•
•
•
•

Lechner Ödön díjak
Építőipari Nívódíjak
Építési Alkotói díj
Sándy Gyula díj
Épületgépészeti Nívódíj
ÉTE Diploma díjak
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Kiadványok
Áprilisban jelent meg az „ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGBECSLÉSI SEGÉDLET 2017, az
Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. kiadásában, melyben többek között közreműködött a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az ÉVOSZ.
DIRECTORY’2018 címmel jelent meg az ÉVOSZ sorozatában. Ez a Directory az ÉVOSZ
hagyományos évenként közreadott kiadványai közül immár a 28. alkalommal jelent meg.

A 2018. évi Directoryban a címjegyzék három fejezetre tagolódik: az elsőben 35 tagszervezet
tevékenységi körének, valamint fontosabb adatainak bemutatása található meg, melyet a
második fejezetben e vállalkozások tevékenységi kör szerinti csoportosítása követ.
A harmadik fejezetben valamennyi tagszervezet alapadatai – név, vezető, cím, telefon, fax, email, internet – megtalálhatók.
A Directory’2018 c. kiadványt az ÉVOSZ eljuttatta minden tagszervezetéhez – igény szerinti
példányszámban - hazai és nemzetközi vásárokra, szakmai rendezvényekre, építőanyag
forgalmazókhoz, partnerszervezetekhez, a külföldi kereskedelmi kirendeltségekre, külföldi
kamarákhoz és szövetségekhez.

Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
Az ÉVOSZ az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság munkájában az elmúlt évben is aktívan
részt vett. A hatályos jogszabálynak megfelelően tavaly is kidolgozásra került az építőipari
minimális rezsióradíj összege (2.870 Ft/óra) mértéke, melyet javaslatként a Miniszterelnökség
részére az ÉÁPB megküldött, s a miniszter a 15/2017.(VI.7.) MvM rendeletében ajánlásként
való alkalmazását megfogalmazta.
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VII. RENDEZVÉNYEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK
2017. évi rendezvények, továbbképzések

2016. november – 2017. február

Szárazépítő tanfolyam (OKJ)

2017. február 10.

Információs nap - Adóváltozások 2017

2017. február 28.

Mennyiért vállaljam – az építőipari árképzés
elmélete és gyakorlata

2017. március 31.

Duna Aréna szakmai bemutatása, helyszíni bejárása

2017. április 24-26.

Szakma sztár – szakma kiváló tanulója verseny és
szakmai bemutató szárazépítő szakmákban

2017. május 11.

Kiküldetési feltételek
Németországban

2017. június 2.

Építők napja

2017. szeptember 28.

Építési Termék Rendelet (CPR)

2017. október 6.

Építőipari Konferencia - Eger

2017. november 17.

Kiküldetési feltételek az
elsősorban Németországban

2017. november 24.

Építőipari
konzultáció
Minisztériumban

az

EU-ban,

Európai
a

elsősorban

Unióban,

Nemzetgazdasági

2017. október 6-án Egerben szervezett Építőipari Konferencia szakmai programja az alábbi
volt:
10.00
10.10
10.40
11.10
11.10-11.35
11.35-12.00
12.00-12.25

Köszöntő - Habis László, Eger város polgármestere, Koji László, az ÉVOSZ
elnöke
Az építőipar fejlesztéspolitikai - Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és
szabályozásért felelős államtitkár
Lakásépítés és panelprogram - Bartal Tamás helyettes államtitkár,
Miniszterelnökség
Az építőipar alágazatainak teljesítőképessége
Magasépítés - Scheer Sándor vezérigazgató, Market Építő Zrt.
Mélyépítés - Varga Antal ügyvezető, Duna Aszfalt Kft.
Szak- és szerelőipar - Bujdosó Sándor vezérigazgató, VIV Zrt.
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12.25-12.50
12.50
14.00-15.00

Tervezés, mérnöki szolgáltatások-Keszthelyi Tibor vezérigazgató, FŐMTERV
Zrt.
Zárszó - Gönczöl Péter, az ÉVOSZ Magasépítési Tagozat soros elnöke
Sajtóbeszélgetés

A konferencián, melynek helyszíne az Egri Eszterházy Károly Egyetem Díszterme volt, 120 fő
vett részt. A konferencia jelentős sajtóvisszhangot kapott.
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VIII. KITÜNTETÉSEK
Építők Napja 2017.
Az építőiparban tevékenységet folytató szakmai érdekképviseletek és a szakszervezetek évek
óta hagyományosan május végén – június első hetében szervezik meg az Építők Napját.
Az ”Építők Napja” 67. alkalommal került megrendezésre 2017. június 2-án, a Vasas
Szakszervezet székházának dísztermében.
Az ünnepi ülés tizenegy szervezet: az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az
Építéstudományi Egyesület, az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek
Szövetsége, az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság, az Építőipari Mesterdíj Alapítvány, a
Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Építőanyag és
Építési Termék Szövetség, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar
Mérnöki Kamara és a Szilikátipari Tudományos Egyesület összefogásával került
megrendezésre.
Az Építők Napja alkalmából az ünnepi ülésen az ágazat szakemberei kiemelkedő szakmai
munkájuk és társadalmi tevékenységük elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetéseket vehettek át.
Az ÉVOSZ felterjesztése alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetésében részesült:
Grobál Károly a Merkbau Kft.telepvezetője
Kemény-Beke Ádám a Kem-Ber Beruházó-Tervező és Kereskedelmi Kft. műszaki ellenőre
Mihálffy Gábor a FŐBER Zrt. projektvezetője
Náray Balázs a MTVA szerkesztő-riportere
Pilvein Balázs a Market Építő Zrt. főépítésvezetője
Pintér Balázs a Magyar Idők újságírója
Ratskó István a Ratskó Bau Kft. ügyvezető igazgatója
Szűcs Csaba a Market Építő Zrt. főépítésvezetője
Dr. Vidovszky István BMG egyetemi adjunktusa

Lechner Ödön Díj
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Elnöksége (ÉVOSZ) 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 a hagyományoknak
megfelelően az ÉVOSZ decemberi ünnepélyes évzáró közgyűlésén kerül átadásra, az alapítás
szabályainak megfelelően. A díj arany kitűző érméből és oklevélből áll.
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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 területén 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 az építőipari ágazat érdekében
végzett kimagasló szakmai és társadalmi tevékenység, a hosszabb távon végzett kiemelkedő
szakmai munka, illetve valamilyen jelentős sikeres építőipari alkotás létrehozásában végzett
kiváló munka is.
A Lechner Ödön díj alapítása óta 144 személy részesült a kitüntetésben. A kitüntetett
személyek között az ÉVOSZ tagszervezeteinek elismert szakemberi mellett számos az ÉVOSZtól független kiváló szakember is megtalálható, akik kiemelkedő munkájukkal az egész ágazat
érdekét, fejlődését szolgálták. Több külföldi szakember is részesült a kitüntetésben, akik
tevékenységükkel hathatósan segítették elő számos területen a hazai építőipari ágazat
nemzetközi kapcsolatainak a fejlesztését és kiszélesítését.
2017. évben az ÉVOSZ Elnökségének döntése alapján Lechner Ödön díj kitüntetésben
részesült:
Fazekas Eszter, az ÉVOSZ gazdasági ügyintézője
Kantó Imre, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. létesítményfelelőse
Kálmán Péter, az Óbuda-Újlak Zrt. vezérigazgatója
Dr.Szilágyi Béla, az MTVA – MTV Híradó munkatársa
Szűcs Csaba, a Market Építő Zrt. fő-építésvezetője
Tóth Attila, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. elnök-vezérigazgatója

Építőipari Nívódíj 2017.
Az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2017. évben tizennyolcadik alkalommal hirdette meg
az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA) az Alapítók és Csatlakozók nevében és
felhatalmazásukkal. Az Alapítók az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és
az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), a Csatlakozók a Magyar Építőművészek Szövetsége
(MÉSZ), a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata (MMKÉT), a Magyar Építész Kamara
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(MÉK),
a
Magyar
Épületgépészeti
Koordinációs
Szövetség
(MÉgKSZ),
a
Közlekedéstudományi Egyesület (KTE), az MTF Közműtechnológiákért Egyesület (HSTT) és
a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata. A felhívás 2017 tavaszán jelent meg
2017. szeptember 19-i beadási határidővel. Az alábbi 8 kategóriában hirdettek pályázatot:









többlakásos lakóépület
középület
ipari és energetikai építmény
mezőgazdasági építmény
műemlék-helyreállítás és rehabilitáció
közlekedési létesítmény
komplex infrastrukturális létesítmény
környezetvédelmi és vízügyi létesítmény

Pályázatot nyújthatott be minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább egy évvel
korábban használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel a megvalósító szervezetek
bármelyike. A megadott határidőre 16 pályázat érkezett.
Díjazottak
Középület kategóriában
1.) Meséskert Tagóvoda „16 csoportos passzívház óvoda”
Építtető: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Lebonyolító: Budapest XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Tervező: Archikon Kft.
Generálkivitelező: FK-RASZTER Zrt.
Alvállalkozó: Gratovin Zrt.
Alvállalkozó: Jet-Vill Kft.
Alvállalkozó: TT Ablakrendszer Kft.
Középület / Kereskedelmi és vendéglátó építmény kategóriában
2.) Hotel Moment’s
Építtető: CD Hungary Ingatlanhasznosító, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt.
Tervező: Archikon Kft.
Generálkivitelező: Market Építő Zrt.
Alvállalkozó: Filó és Társa Kft.
Alvállalkozó: GILT-MORE Kft.
Alvállalkozó: Herling Restaurátor és Művészeti Stúdió Kft.

Középület / Sport és szabadidős kategóriában
3.) Pannonhalma, Kosárlabda Csarnok
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Építtető: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány
Tervező: Gutowski Építész Kft.
Generálkivitelező:Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Lebonyolító: É.S.BECK Építési, Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Alvállalkozó: Build-Material Kft.
Alvállalkozó: CLC-Construct Építőipari és Szolgáltató Kft.
Alvállalkozó: ABEX Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Középület / Oktatási létesítmény kategóriában
4.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar számára 600
férőhelyes hallgatói kollégium
Építtető: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tervező: Finta és Társai építész Stúdió Kft.
Generálkivitelezők: West Hungária Bau Kft. - ÉPKAR Zrt. - PBE Építő Kft.
Konzorcium
Lebonyolító: Újlak Mérnökiroda Kft.
Alvállalkozó: NORDIKÁL Kft.
Alvállalkozó: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Alvállalkozó: Borbélyház Kft.
Középület / Oktatási létesítmény kategóriában
5.) CEU Közép-Európai Egyetem új épülete
Építtető: CEU Oktatási – Szolgáltató Nonprofit Kft.
Tervezők: O’Donell + Tuomey Ltd. (Dublin) – M-Teampannon Építészmérnöki Kft.
Generálkivitelezők: Market Építő Zrt. - Strabag MML Kft.
Alvállalkozó: Moratus Szerkezetépítő Kft.
Alvállalkozó: Reneszánsz Kőfaragó Zrt.
Alvállalkozó: Argo-Hungary Kft.
Középület / Egyházi létesítménykategóriában
6.)
Mátraverebély - Szentkút Nemzeti Kegyhely komplex, részben műemléki
rekonstrukciója
Építtető: Fons Sacer belső egyházjogi személy, Magyarok Nagyasszonya Ferences
Rendtartomány
Tervező: LINT Építészeti és Művészeti Kft.
Generálkivitelező: Confector Mérnök Iroda Kft.
Lebonyolító: Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft.
Alvállalkozó: Bátony – Trade Kft.
Alvállalkozó: Dancsó János ev.(Bátonyterenye)
Alvállalkozó: Juhász János ev. (Sámsonháza)
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Műemlék-helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában
7.) Szombathely, Püspöki Palota lebombázott épületrész helyreállítása, homlokzat-és
tetőhéjazat felújítása
Építtető: Szombathelyi Egyházmegye
Tervező: RAM Építészmérnök Iroda Kft.
Generálkivitelezők:West Hungária Bau Kft. - Fejér B.Á.L. Zrt. konzorcium
Alvállalkozó: Dreiszker és Társai Kft.
Alvállalkozó: Boga Bau Kft.
Alvállalkozó: Katavics Kft.
Műemlék-helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában
8.) Gyulai Almásy kastély, látogatóközpont
Építtető: Gyula Város Önkormányzata
Tervező: Földes és Társai Építésziroda Kft.
Generálkivitelező: Modinvest Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Lebonyolító: Magyar Kastélyprogram Kft.
Alvállalkozó: FUTIZO Kft.
Alvállalkozó: Győri Árpád egyéni vállalkozó (Békéscsaba)
Alvállalkozó: STILFA-MI Kft.
Közlekedési létesítmény kategóriában
9.) Békéscsaba vasútállomás felvételi épület rekonstrukció
Építtető: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Tervezők:
-FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
- Mata-dór Architectúra Kft.
-Mérték Építészeti Stúdió Kft.
- Garten Studio Kft.
Generálkivitelező: Csaba-2013 Konzorcium
vezető tagja:- Strabag Vasútépítő Kft.
tagjai: - Swietelsky Vasúttechika Kft.
- KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
- THALES Austria GmbH.
- Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft.
Alvállalkozó: Svábbau Kft.
Mérnökszervezet: GY-B-L Mérnök
- ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
- OVIBER Kft.
- Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnök Zrt.
- KÖMI Kft.
Üzemeltető: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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Komplex infrastrukturális létesítmény kategóriában
10.) Kelenföldi pályaudvar térsége, Nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés
módosított csomópontjának megvalósítása
Építtető: Budapesti Közlekedési Zrt.
Tervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Generálkivitelező: Swietelsky Magyarország Kft.
Lebonyolító: Budapest Közút Zrt. Metró Mérnök Igazgatóság
Alvállalkozó: Jakosa Építő Kft.
Alvállalkozó: Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt.
Alvállalkozó: Siemens Zrt.
Környezetvédelmi és Vízügyi létesítmény kategóriában
11.)

Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése
Építtető: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tervező: MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.
Generálkivitelezők: Szeged S-H-K konzorcium
vezető tagja: Swietelsky Magyarország Kft.
tagjai: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. konzorciumi tag
KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekomm.
Kft.
Lebonyolító: Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.
Alvállalkozó: Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft.
Alvállalkozó: Oktaéder Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Alvállalkozó: MOTTÓ Építőipari Kft.

ELISMERŐ OKLEVÉL 2017
Középület kategóriában
1.) Kőbányai Rece-fice Óvoda és Manóvár Bölcsőde
Építtető: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Tervező: KJT Építész Stúdió Kft.
Generálkivitelező: Jánosik és társai Kft.
Lebonyolító: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Fenntartó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Alvállalkozó: Dohány Építő-Szigetelő Bt.
Alvállalkozó: TRICOMP 95 Kft.
Alvállalkozó: Denkisys Kft.
Középület / Egyházi létesítménykategóriában
2.) Szentlélek Templom - Veresegyház
Építtető: Veresegyház Város Önkormányzata
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Tervező: Nagy László építész (Veresegyház)
Generálkivitelező: ZÁÉV Építőipari Zrt. - Laterex Építő Zrt. konzorcium
Lebonyolító: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.
Alvállalkozó: Tető-Kovács Szolgáltató Kft.
Alvállalkozó: SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Környezetvédelmi és Vízügyi létesítmény kategóriában
3.) Komárom, Almásfüzitő Árvízvédelmi Öblözet Árvízvédelmi Biztonságának
Javítása
Építtető: Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Tervező: SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.
Generálkivitelezők: - HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.
- Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft.
- KÖTIVIÉP’B Kft.
Lebonyolítók: - Országos Vízügyi és Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
- FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő És Mérnök Zrt.
- UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Alvállalkozók: - Geologistic Kft.
- AQUA Consult Hungary Kft.

A XIX. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat -2017
A Nemzetközi Ingatlan Szövetség (FIABCI) Magyar Tagozata a Magyar Ingatlan Szövetséggel
közösen idén tizenkilencedik alkalommal rendezte meg a XIX. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívó
díj Pályázatot.
A Pályázat kiírója a FIABCI Magyar Tagozata, Göczi László elnök.
A Pályázat társrendezője a Magyar Ingatlanszövetség, Mehrli Péter elnök.
A pályázat célja a magyar ingatlanfejlesztés eredményeinek bemutatása a hazai szakmai és
laikus közönségnek, a kiemelkedő alkotások megjutalmazása.
A magyar pályázat ezen túlmenően azt a célt is szolgálja, hogy a pályázattal előkészítse és
elősegítse azt, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztők eredményesen vegyenek részt a
FIABCI Prix d`Excellence nemzetközi nívó díj pályázatán.
Az elmúlt 18 alkalommal a hazai pályázaton több, mint 300 alkotás mutatkozott be és a
legjobbak nagy sikerrel szerepeltek a hazai eseményt követő FIABCI Prix d`Excellence
nemzetközi pályázaton.
Idén is a hagyományoknak megfelelően a hazai verseny lezárása után a FIABCI Magyar
Tagozata segítséget nyújt a pályázóknak abban, hogy minél sikeresebben vegyenek részt a
FIABCI World Prix d’Exellence elnevezésű nemzetközi pályázatán. A győzteseket a Wall
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Street Journal, a nemzetközi pályázat médiatámogatója egy egész oldalas ismertető keretében
mutatja be.
A hazai pályázaton a nemzetközi verseny feltételeinek megfelelően minden olyan épület,
épületegyüttes részt vehetett, amelynek az átadása, vagy használatbavételi engedélye 2016.
december 31.-e előtt volt és az azt megelőző 4-5 évben valósult meg.
Az idei versenyben 14 pályamű vett részt Budapestről és 10 vidéki településről.
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai a fejlesztési koncepció, az építészeti értékek, a
projekt megvalósításának műszaki megoldása, a kivitelezés minősége, a fejlesztés
gazdaságossága és eredményessége, társadalmi hasznossága, valamint az, hogy az adott
létesítmény hogyan járul hozzá a szűkebb és tágabb környezetében lakók életkörülményeinek
javításához.
A pályázatra 24 pályamű érkezett.

A Pályázat díjazottjai:
 a pályázat első díjasa, a városi intézmény kategória I. helyezettje, a Magyar
Környezettudatos Építés Egyesülete különdíjasa és a Pályázók által legjobbnak ítélt
projekt a Meséskert óvoda (Budapest XIII. ker.)
 a pályázat második díjasa és az örökségvédelmi kategória I. helyezettje a Hotel
Moments - - Budapest
 a pályázat harmadik díjasa és az iroda kategória I. helyezettje a Nokia Sky Park Budapest
 a közterület megújítás kategória I. helyezettje és a Lakásvásár Médiacsoport különdíjasa
az Integrált játszótér - Nyíregyháza
 a Budapesti Építész Kamara különdíjasa a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont
 a Magyar Ingatlanszövetség különdíjasa az „Aggteleki világörökség kapu„ – Edelény
 a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége különdíjasa a Hotel Hilton - Budapest
 az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége különdíjasa a Millennium Center –
Budapest
 az irodakereső.info különdíjasa az A 66 Irodaház - Budapest
 a Magyar Urbanisztikai Társaság különdíjasa a Közterületek megújítása XIII. ker . –
Budapest
 a FIABCI Hungary különdíjasa a Bonarka Center - Krakkó

40

IX. AZ ÉPÍTŐIPAR 2017. ÉVI TELJESÍTMÉNYE
A magyar építőipar az Európai Unión belül

2016. évi termelési érték Európában
Ország
Németország
Nagy-Britannia
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
Hollandia
Lengyelország
Svédország
Belgium
Ausztria
Finnország
Dánia
Csehország
Írország
Portugália
Románia
Bulgária
Görögország
Szlovákia
Luxemburg
Magyarország
Ciprus
Észtország
Horvátország
Lettország
Litvánia
Szlovénia
Málta
Összesen az EU-ban
Svájc
Törökország
Norvégia

Mrd €
310
175
165
126
108
61
48
48
44
35
32
26
17
15
11
9
8
9
7
6
6
2
2
2
2
2
2
0,8
1278
61
129
60
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Foglalkoztatottak száma az építőiparban 2016. évben Európában
Ország
Németország
Nagy-Britannia
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
Hollandia
Lengyelország
Svédország
Belgium
Ausztria
Finnország
Dánia
Csehország
Írország
Portugália
Románia
Bulgária
Görögország
Szlovákia
Luxemburg
Magyarország
Ciprus
Észtország
Horvátország
Lettország
Litvánia
Szlovénia
Málta
Összesen az EU-ban
Svájc
Törökország
Norvégia

ezer fő
2453
2253
1781
1404
1077
455
1130
325
277
271
190
180
404
137
290
442
175
147
223
40
278
26
46
93
64
104
54
9
14368
348
1987
205
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Vállalkozások száma az építőiparban 2016. évben Európában

Ország

ezer db

Németország
Nagy-Britannia
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
Hollandia
Lengyelország
Svédország
Belgium
Ausztria
Finnország
Dánia
Csehország
Írország
Portugália
Románia
Bulgária
Görögország
Szlovákia
Luxemburg
Magyarország
Ciprus
Észtország
Horvátország
Lettország
Litvánia
Szlovénia
Málta
Összesen az EU-ban
Svájc
Törökország
Norvégia

365
209
433
529
407
153
160
102
113
34
42
30
320
47
47
77
19
85
3
2
89
7
10
8
3
8
18
6
3326
48
342
57
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Az építőipari termelés alakulása Magyarországon

Az építőipar egésze 2017. évben folyó áron 2494,7 milliárd forint összegű építési–
szerelési munkát valósított meg, volumenét tekintve 29,6%-kal többet, mint 2016-ban.
Értéke
Megnevezés

folyó áron

Megoszlása

Volumene

%

előző év azonos időszaka = 100,0

Mrd Ft

Épületek építése

728,6

29,21

130,0

Egyéb építmények építése

632,8

25,36

139,9

Speciális szaképítés

1133,3

45,43

124,1

Építőipar összesen:

2494,7

100,0

129,6

2017. évi építőipari termelés megoszlása (Mrd Ft)

23,24%
Épületek építése
41,85%
Speciális szaképítés

34,91%
Egyéb építmények építése
Építőipari termelés volumenindexe régiónként 2014-2015.

44

A megyei székhelyű építőipari termelés volumenindexe
(előző év azonos időszaka = 100%)

Az építőipari árak alakulása

Az építőipar termelői árai 2017-ben átlagosan 5,2 %-kal voltak magasabbak, mint az
előző évben.
Az építőipar termelőiár-indexei alágazatok szerint
(előző év = 100,0)

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Épületek építése

100,7

101,3

102,8

103,0

104,3

108,4

Egyéb építmények építése

102,2

102,8

102,1

101,5

101,7

103,0

Speciális szaképítés

102,4

101,7

101,8

102,9

102,9

105,3

Építőipar összesen

101,9

101,9

102,1

102,5

102,8

105,2
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Az építőipar termelőiár-indexei alágazatok szerint
(előző év = 100,0)

109
108
107
106

105

Építőipar összesen

104

Épületek építése

103

Egyéb építmények építése

102

Speciális szaképítés

101

Fogyasztói árindex

100
99
2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Az építőipari szerződésállomány alakulása

Időszak

Új szerződések évkezdettől

Szerződésállomány a tárgyidőszak

halmozottan

végén

értéke folyó áron

előző év azonos

értéke folyó áron

előző év azonos

(milliárd Ft)

időszaka = 100,0

(milliárd Ft)

időszaka = 100,0

2012.

1 518,7

116,9

519,6

131,7

2013.

2 007,5

129,6

879,2

165,1

2014.

1 686,7

82,3

757,1

84,7

2015.

1 599,0

92,7

402,0

52,0

2016.

1760,4

107,2

783,2

189,0

2017.

3000,2

162,4

1900,5

229,5
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Az ágazat szervezeti struktúrája

Regisztrált vállalkozások számának alakulása az építőiparban
Szervezetek száma
Megnevezés

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

dec.31.

dec.31.

dec.31.

dec.31.

dec.31.

dec.31.

GFO ’11

GFO ’11

GFO’14

GFO ’14

GFO ’14

GFO ’14

Társas vállalkozások

58 710

56 837

54 522

51 081

48 833

48 941

Egyéni vállalkozók

36 297

36 163

37 425

37 230

39 288

43 721

Vállalkozások összesen

95 007

93 000

91 947

88 311

88 121

92 662

A lakásépítés helyzete

A tavalyi év során 14 389 új lakás épült. A kiadott lakásépítési engedélyek és az új
lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések/engedélyek száma azonban 37 997
volt.
Év

Használatba vett

Előző év azonos

Kiadott lakásépítési

Előző év azonos

lakások száma

időszaka = 100,0

engedélyek száma

időszaka = 100,0

2012.

10 560

83,4

10 600

84,9

2013.

7 293

69,1

7 536

71,1

2014.

8 358

114,7

9 633

127,8

2015.

7 612

91,1

12 515

129,9

2016.

9 994

131,3

31 559

252,2

2017.

14 389

144,0

37 997

120,4
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Kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések 2017.
összesen: 37 997 db

A foglalkoztatás és a bérek alakulása

A KSH lakossági munkaerő-felvétel adatai szerint a foglalkoztattak száma az ágazatban
302,9 ezer fő volt, ami a nemzetgazdaság egészében a foglalkoztatottak 6,85%-át teszi
ki. Ebből az alkalmazotti státuszban lévők száma 118,4 ezer fő.
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2017.
Havi bruttó átlagkereset (Ft)

Előző év = 100,0

Építőipar

227 524

113,1

Nemzetgazdaság

297 017

112,9

Versenyszféra

308 994

111,6
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A foglalkoztatottak száma az építőiparban (TEÁOR'08)

Források:

Év

Ezer fő

2008

308,3

2009

287,9

2010

273,5

2011

260,7

2012

243,2

2013

245,5

2014

258,4

2015

271,9

2016

277,8

2017

302,9

FIEC Key figures 2016
KSH táblák (STADAT)
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