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I. BEVEZETŐ
2020. évben az építőipar éves teljesítménye 4.270. Mrd Ft volt, ami összehasonlító áron 9,1%-kal
elmaradt a 2019. évitől. 2017-2019 években 74,2%-kal növelte termelését az ágazat, majd 2020.
évben megtorpant. Az Európai Unió hétéves pénzügyi ciklusának vége, a hazai önkormányzati
választásokat követő újrapozícionálása a feladatoknak és a COVID-19 járvány okozta kivárások
együttesen eredményezték az országos építésszerelési tevékenység csökkenését.
Mindezek mellett építési vállalkozások 2020. évben folyamatosan tudtak dolgozni, egész évben
átlagosan 340 ezer főt foglalkoztatva. Az év végére a rendelési állomány megközelítette az egy évvel
korábbi szintet, az alágazatok és vállalkozások között azonban nagy szóródást mutatott. Legnehezebb
helyzetbe a mélyépítési ágazat került, ahol az éves teljesítés 13,1%-kal csökkent, az év végén a
rendelésállomány pedig 11%-kal kisebb volt, mint egy évvel korábban.
Az ágazat súlyponti problémáinak elemzéséhez és megoldási javaslatok kidolgozásához az ÉVOSZ
2019. év végén egy érdekképviseleti stratégiát készített. Ennek végrehajtását átdimenzionálta a
COVID-19 járvány. Mindezeket figyelembe véve a 2020. évi érdekképviseleti munka súlypontjai az
alábbiak voltak:
• hitelesen bemutatni az építési ágazat piaci helyzetét
- a COVID-19 hatása az építőiparra
- a beruházási ciklus végéből adódó piaci helyzet
- az egészségügyi és üzleti kockázatok csökkentésére javaslatok megfogalmazása
•

Építőipari Akcióterv kidolgozásának szorgalmazása
- a COVID-19 negatív hatásának ellensúlyozása
- az ágazat tartós növekedési pályára állítása, ágazati stratégia aktualizálása

•
•

•
•
•
•

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
javaslatok megfogalmazása a tartós munkaerőhiány kezeléséhez
az építőipari oktatás és felnőttképzés helyzetének értékelése és javaslatok megfogalmazása
javaslatok megfogalmazása a lakásépítés piaci feszültségeinek kezeléséhez.
az építési piac fehérítése
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II. ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
A COVID-19 járvány közepette kiemelt feladat volt a járvány ágazatra gyakorolt hatásának heti
rendszerességgel történő nyomon követése. A vészhelyzet adta körülmények között is ajánlásokat
fogalmazott meg az ÉVOSZ a vállalkozások felé az egészségügyi és üzleti kockázatok csökkentése
érdekében. Javaslatokat sikerrel tett a kormányzat felé az állami beruházások előrehozatala
érdekében, hogy a megrendelési állomány drasztikusan ne szakadjon be. A szigorúbb
épületenergetikai előírások betartásának halasztása is ÉVOSZ javaslatra történt meg.
A Kormány különböző részlegeivel együttműködve Építőipari Akcióterv került kidolgozásra 20202021. évekre annak érdekében, hogy az építőipar továbbra is húzóágazat maradhasson.
A kormányzati akciótervhez az ÉVOSZ javaslatai az alábbiak voltak:
Kettős cél
• Azonnali: a COVID-19 negatív hatásainak ellensúlyozása
• Középtávú: ágazati tartós növekedési pálya (ágazati stratégia)
Kiemelt feladatok
• Az ágazati teljesítés zuhanásának elkerülése
• A hatékonyság növelése
• Versenyképesség javítása bővülő építési piacon
• Az építőipar fehérítése
Kormányzati eszközök
1.
Szabályozás
2.
Megrendelés
3.
Támogatás
4.
Ellenőrzés
Javaslatok azonnali intézkedésekhez
1. Szabályozás
• A szigorúbb épületenergetikai előírások halasztása
• Gyorsított engedélyezési eljárási rend
- Lakásépítésnél
- Rozsdaövezeti fejlesztéseknél
• A hazai kapacitások, anyagok előnyben részesítése
- Állami érdekeltségnél hazai kapacitás
- Hazai anyagok felhasználásának monitorozása
• Külföldi munkaerő átmeneti behozatalának egyszerűsítése
• Tűzvédelmi szabályozás versenyképessé tétele
• Fehérítéshez:
- Elvárt bérminimum a közbeszerzéseknél (nemzetgazdasági átlag 70 %-a)
- Elvárt bérminimum a támogatásoknál (iparági átlag 90%-a)
- Kötelező tervellenőrzés (500 millió Ft felett)
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-

Kötelező felelősségbiztosítás (tervezői-lebonyolítói tevékenységi jogosultság
feltétele)
A készpénzforgalom csökkentése

2. Megrendelések
• Beruházások előkészítésének felgyorsítása
• Konkrét létesítmények kijelölése
- A szennyvíz- és csatornahálózatok fejlesztése
- Ivóvízrendszerek rekonstrukciója
- Az útépítési sikeres feltételes közbeszerzések munkáinak elindítása
- Komplex lakásgazdálkodási program
- Egészségügyi létesítmények rekonstrukciója
- Az 5 fejlesztési régió beruházásainak gyors sorolása
- Paks 2 beruházás
• Előrehozott állami megrendelések
• Magánszektor beruházásainak ösztönzése
3. Támogatások
• Az építőipari vállalkozások beruházás támogatásának 2020. évi kiírása (kis- és
középvállalkozások számára 12 Mrd Ft nagyságrendben)
• Mikro- és kisvállalkozások fúziójának támogatása
• Építésgazdasági NBT+
• A hazai építőanyag-gyártás bővítése, iparosított technológiák
• Vállalkozások integrátori feladatvállalása az oktatás-képzés területén (integrált ágazati
képzőközpontok)
• Önkormányzati terület-előkészítések támogatása (lakásépítési célú területekhez is)
4. Ellenőrzés
• Előszűrt, célirányos, vállalkozói ellenőrzések a NAV részéről
• Az ellenőrzések erőteljesebb kommunikációja
• Foglalkoztatotti névre szóló, részletes adatszolgáltatás
- Részletes adatok e-naplóban
- Beléptető rendszerek és bekötésük a NAV-hoz
• Piacvédelem – külföldi székhelyű vállalkozások ellenőrzése
A tartós munkaerőhiány kezelésére vonatkozó javaslatok megalapozásához az ÉVOSZ két pályázat
végrehajtásának keretében 2020 évben elemezte a hazai munkaerőpiac helyzetét, a jó külföldi
gyakorlatokat és 2021. évben teszi meg az erre vonatkozó javaslatait. Kérdőíves és interjús formában
került összesítésre a vállalkozások ezzel kapcsolatot helyzetértékelése és szándékaiknak,
mozgásterüknek az elemzése (GINOP-5.3.5-18-2018-00038 és GINOP-5.3.5-18-2018-00041).
A Szakképzési Törvény módosítása az ÉVOSZ által várt módon az iskolarendszerű oktatásra és
felnőttképzésre nem ad lehetőséget. Racionalizáltan csökkentett állami intézményrendszert
javasoltunk regionális gyakorlati képzőközpontok kialakításával. A vállalkozói nagymértékű
közreműködést az oktatásban és felnőttképzésben azonban lehetővé teszi az új törvény. Ennek
keretei között igyekszik az ÉVOSZ vállalati integrált képzőközpontok kialakításában közreműködni.
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A lakásgazdálkodás területén beérett az ÉVOSZ régi javaslata, miszerint a kormányzati lakossági
támogatásoknál az új építés és a felújítás egyenrangú lett. Ezzel egyidejűleg visszajött az 5%-os
kedvezményes ÁFA a kész lakóingatlanok, lakások kivitelezésénél, értékesítésénél. A kistelepüléseken
az ÁFA-visszaigénylési lehetőség és a CSOK-támogatások erőteljesen élénkítik a keresletet.
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III. OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS
1. Tanár- és tanulótovábbképzések az Erasmus+ program támogatásával
Az ÉVOSZ az Erasmus+ pályázat keretében 2020. évben három tanártovábbképző projekt, valamint a
végzős szakmunkásfiatalok féléves franciaországi szakmai gyakorlatának megvalósítására nyert
támogatást. A pandémia azonban felülírta a terveinket. Az utazási korlátozások, valamint a német
oktatási intézmények létszámkorlátai miatt a tervezett tanár-továbbképzéseket 2020. évben nem
tudtuk megvalósítani.
Végzős szakmunkástanulók féléves franciaországi szakmai gyakorlata
Az EU által 2018. évben bevezetett Erasmus Pro pályázat kiemelt prioritásként támogatja a
pályakezdő fiatal szakmunkások hosszú távú külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítását.
Projektünkben 2020 szeptemberétől egy-egy végzős ács és kőműves tanuló kezdte meg féléves
franciaországi szakmai továbbképzését. Projektünk keretében munkaszerződéssel egy-egy építési
vállalkozónál dolgoztak. Emellett részt vettek a Compagnon felnőtt-továbbképző programjában is.
Azaz munkanapokon este 8 és 10 óra között a Compagnon Házban elméleti és szakrajzfoglalkozásokon, szombatonként pedig tanműhelygyakorlaton vettek részt. Az Erasmus projekt
utazási és megélhetési támogatást biztosított számukra, de emellett a Compagnon-nál tanuló
társaikhoz hasonlóan, a képzési szerződésük alapján, a francia szakmunkás minimálbér összegének
megfelelő mértékű munkabért is kaptak. A speciális tanulói munkaszerződésük értelmében a
2020/21-es tanév során összesen tizenkét hét szakmai továbbképzésen vehettek részt. Bár a féléves
mobilitási projekt 2021 márciusában lezárult, az ács résztvevő úgy döntött, hogy szakmai gyakorlatát
a tanév, azaz 2021. július végéig tovább faltatja, és a tanév zárásaként a francia ács szakmunkásvizsgát is leteszi.

2. Ágazati Készségtanács
Az MKIK és ITM együttműködése alapján 2017-ben megalakított Ágazati Készség Tanácsok (ÁKT) célja
a szakképzés munkaerőpiaci és munkaadói igények, valamint a képzési kínálat szerinti harmonizálása,
továbbá a képzési tartalmaknak a munkaadók igényei szerinti kialakítása. Az ÁKT-k az egyes
ágazatokhoz tartozó gazdasági szereplők önkéntes tömörülései, a munkaadók által vezérelt,
független stratégiai fórumok. Felelősek a munkaerőpiaci keresletnek megfelelően egy adott ágazat
készség-, és termelékenységi igényeinek nyomon követéséért és az adott ágazat igényeinek
megfelelő oktatási-képzési tartalmak fejlesztéséért.
Az ÁKT-k a szakképzési törvény hatályba lépését követően 2020. áprilisában újjáalakultak, és a tagok
az Építőipari ÁKT elnökének Tóth Istvánnét, az ÉVOSZ alelnökét, az ÉVOSZ Szakképzési Munkabizottságának elnökét választották meg.
Az ÁKT-k 2020. évi munkatervében az alábbi feladatok kerültek meghatározása: Az új szakképzési
dokumentumok (KKK) tartalmi támogatása, bemutatása; Programtantervek véleményezése; Szakmabemutató füzetek tartalmi felülvizsgálata; A szakmai képzés programkövetelményeinek szakvéleménye, javaslattétel a nyilvántartásba vétellel összefüggésben; Szakmai digitális kompetencia-
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profil létrehozása; Szakmai életutak, karriertervek, szakmai portfóliók összeállítása; Validáció
(beszámíthatóság) a szakképzésben/ felnőttképzésben; Oktatói továbbképzések vállalati
környezetben.

3. Szakképzési Innovációs Tanács
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére a hazai szakképzés megújítását célzó
stratégiák megvitatása céljából 2018. augusztus 28-án megalakult a Szakképzési Innovációs Tanács
(SZIT). A Tanács a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítő, szakmai döntéselőkészítő, véleményező és
javaslattevő országos testületeként működik. A működéséhez szükséges feltételek biztosításáról a
Miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, valamint az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv (NSZFH) útján gondoskodik.
A SZIT munkájában az ÉVOSZ-t Tóth Istvánné alelnök képviseli. A tanács munkájának elősegítésére
létrehozott munkacsoportokban az ÉVOSZ Oktatási Bizottságának tagjai is aktívan részt vettek.

4. ÉVOSZ Szakképzési Munkabizottság
Az ITM által megfogalmazott Szakképzés 4.0 Stratégia a gazdasági szereplők számára kiemelt
szerepet szán a duális szakmai képzés folyamatában való részvételére. Ennek elősegítése érdekében
Tóth Istvánné az ÉVOSZ alelnöke, az Építőipari Ágazati Készségtanács elnöke „Az építőipari
szakképzés és felnőttképzés jövője” címmel egy kiadványt állított össze. Az MKIK támogatásával, az
ÉVOSZ gondozásában megjelentetett kiadvány a tanulók gyakorlati képzésében részt vállaló építési
vállalkozók megfelelő tájékoztatását kívánja elősegíteni.
A 2020 szeptemberétől hatályba lépő új szakképzési rendszer a szakképzés összes szereplőjét, a
szakiskolákat és a tanulók gyakorlati oktatását végző vállalkozásokat is merőben új helyzet elé állítja.
A járványhelyzet azonban megnehezítette, hogy a vállalkozók a jogszabályok és a finanszírozási
rendszer változásairól széleskörű tájékoztatást kapjanak. Ezeknek az ismereteknek a hiánya azonban
eléggé elbizonyította a vállalkozókat abban, hogy a képzésben való további szerepvállalásukról
érdemben dönteni tudjanak. A kiadvány számpéldák segítségével világos és könnyen értelmezhető
tájékoztatást nyújt a vállalkozók számára, hogy meggyőzze őket a tanulók gyakorlati képzésében való
részvételük folytatásáról.

8

IV. AZ ÉVOSZ SZAKMAI TAGOZATAI
1. ALUTA Egyesület
A 2020. évben 35 tagot számláló Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozati Egyesület 2019-ben
ünnepelte az ÉVOSZ-on belüli megalakulásának huszadik évfordulóját. A jubileumi év kiemelkedő
esemény sorát 2020-ban a járvány miatti változások okán sem tudtuk meghaladni. A körülményekhez
képest mégis jó szakmai évünk volt az ALUTA-ban.
•
•

Február 13-án tartottuk évi rendes közgyűlésünket az előző évi mérleg elfogadásával.
Június 25-én tartottuk a hagyományos nyár eleji Duna-parti egyesületi ebédet 35 fő
részvételével. Ez alkalommal adtuk át az ALUTA NÍVÓDÍJ 2020 elismeréseket.
• Augusztus 27-én a LIGET PROJEKT épületeit jártuk be, ahol ugyancsak dolgoztak ALUTA tagok.
• Október 16-án az IDEA építőipari online konferencián számos egyesületi tagunk tartott
előadást.
• November 4-én online taggyűlést szerveztünk, amin klinikai szakpszichológus tartott előadást
„A vállalatvezetés kihívásai járványhelyzetben” címmel, nagy sikerrel.
• 2020. III. negyedévében az elnökség döntése alapján „üvegezési irányelvek” szakmai kiadvány
elkészítését kezdtük meg. A szakmai anyagot tagjaink 2021. április végén véleményezik,
utána a szakmai nyilvánosság elé tárjuk.
• 2020. évben az ALUTA Egyesület elnöksége nyolc alkalommal ülésezett, ennek felét online.
Tagvállalataink túlnyomó többségében jó, egyesek kimagaslóan jó üzleti évet zártak 2020. évben.
Ennek okát még kutatjuk.
Elnök: Fegyverneky Sándor

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 2020. 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.
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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.
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, 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 számára az év során a legnagyobb kihívást a két
hullámban végigsöprő COVID-19 világjárvány, valamint a járvány megfékezésére foganatosított
hatósági korlátozások okozták.
Az ÉVOSZ-IWTD 2019. november 11-i elnökségi ülésen meghatározásra kerültek azok a feladatok és
célkitűzések, amelyek a Tagozat létszámbeli növekedését, tevékenységének az aktuális igényekhez
történő alakítását célozták meg, egyben körvonalazzák a Tagozat 2019-2021. évi munkatervét. A
járványhelyzet miatt azonban a kitűzött feladatoknak csak egy töredékét lehetett megvalósítani.
Ennek ellenére tagjaink részére 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:
Az ÉVOSZ-IWTD hagyományos évnyitó szűk körű tagozati megbeszélését 2020. február 7-én tartottuk
Münchenben, a Magyar Főkonzulátus épületében.
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A megbeszélés súlyponti témája a 2019. június 28-án elfogadott európai uniós kiküldetési irányelvnek
a német jogrendbe történő átültetésének várható kihatása volt.
A megbeszélésen a felkért előadók aktuális német jogi és adóügyi, valamint magyar tb-fizetési
kérdésekről is adtak tájékoztatást.
Ugyancsak a müncheni Főkonzulátus épületében tartottuk meg hagyományos nyári szűk körű
tagozati megbeszélésünket is, 2020. július 24-én. A rendezvény egyetlen napirendi pontját a
kiküldetési törvény végrehajtásával összefüggő tudnivalók ismertetése képezte.
A workshopot elsősorban azon tagszervezeti képviselőink részére tartottuk meg, akik nem tudtak
részt venni az ezt megelőző, július 9-i, ebben a témában rendezett budapesti információs napon.
A világjárvány első hullámának lecsengése utáni időszakot kihasználva személyes megjelenést
lehetővé tevő információs napot szerveztünk a BKIK-val együttműködve. A Budapesten, július 9-én
megtartott rendezvényen magyar és német előadók adtak tájékoztatást a németországi vállalkozási
feltételek változásairól, valamint az ehhez kapcsolódó magyarországi jogszabályi változásokról. A nap
folyamán szűk körű workshop keretben történő konzultációra is lehetőséget adtunk.
Ugyanebben a témában a szokásos év végi információs napunkat már csak internetes részvételi
lehetőséggel tudtuk megvalósítani, 2020. november 27-én.
A beszámolási év során kiemelt figyelemmel kezeltük tagszervezeteink naprakész, hiteles és gyors
tájékoztatását. Ennek szellemében rendszeres írásos tájékoztatást adtunk a világjárvány miatti
korlátozások bevezetésével összefüggő német- és magyarországi beutazási korlátozásokról, a két
ország karantén-szabályozásáról és az az alóli felmentések lehetőségeiről, a munkahelyi higiéniai
előírásokról.
Az ÉVOSZ és az ÉVOSZ-IWTD a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával történő együttműködés
keretében elkészítette a „Vállalkozási feltételek Németországban és Ausztriában-2021“ elnevezésű
kézikönyvének aktualizált változatát, amely 2020 januárjában jelent meg.

Magyar vállalkozások Németországban
A vállalkozási szerződéses konstrukcióban, illetve határon átnyúló szolgáltatások és
munkaerőkölcsönzés keretében Németországban tevékenykedő magyar vállalkozások számáról
hivatalos statisztikai adatok nem lelhetők fel.
Ugyancsak semmiféle statisztikai forrás nincs sem Magyarországon, sem pedig Németországban arra,
hogy 2020-ban hány magyar munkavállalót küldtek ki Németországba vállalkozási- és szolgáltatási
szerződések keretében.
Erre egyrészt a NEAK nyilvántartásából lehetne következtetéseket levonni, azonban 2020. november
1-től a kiküldetésre kiadott A1 igazolások nyilvántartása egy nagy közös európai, un. EESSI
(Társadalombiztosítási adatok elektronikus cseréje) rendszerben történik, tehát megszűnt az addigi
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tagállami nyilvántartási rendszer. A közösségi rendszerből történő adatlehívás jelenleg technikai
akadályokba ütközik.
A
nürnbergi
székhelyű
Szövetségi
Migrációs
és
Menekültügyi
Hivatal
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) legfrissebb, 2020. június 30-án lezárt statisztikai
kimutatása szerint 2020. június 30-ig 210.630 bejelentett lakhellyel rendelkező magyar állampolgárt
tartottak nyilván Németországban. A magyar állampolgárok közel felét, mintegy 106.000
munkavállalót német munkáltatók foglalkoztattak, németországi társadalombiztosítás keretében.
2020. június 30-ig az év első 6 hónapjában 11.354 magyar állampolgár jelentkezett be németországi
lakcímre (változás előző év időszakához képest: -26%), valamint 10.156 állampolgár jelentkezett ki (22,8%).
Fenti adatok alapján is csak nagyvonalú következtetéseket lehet levonni arra nézve, hogy 2020-ban
hány magyar kiküldött munkavállaló lehetett Németországban.
Fenti adatok alapján 2020-ban folytatódott a Németországban lakcímet bejelentők számának
csökkenése, ugyanakkor csökkent azok száma is, akik az év első felében hagyták el Németországot. A
két adat tükrében valószínűsíthető, hogy 2020. első hat hónapjában a kiküldött magyar
munkavállalók száma havi átlagban valamivel kevesebb, mint 11.000 fő körül alakult.
Fenti, a kiküldötti létszámban becsülhető mintegy 20-25 százalékos csökkenést támasztja alá a
beszámolási év elején készített felmérésünk is. 2020. március 18-án felmérést végeztünk arról, hogy a
Németországban vállalkozó magyar cégek hogyan ítélik meg vállalkozásuk németországi helyzetét és
mik a várakozásaik a vírusjárvány tükrében
A felmérésben az építőipari vállalkozásokon kívül más ágazatban aktív magyar cég is részt vett, azaz a
felmérés eredménye gyakorlatilag a nemzetgazdaság minden ágazatában tevékenykedő cég
helyzetét és várakozását tükrözi. A beérkezett válaszokat kivetítettük arra a mintegy 250
vállalkozásra, aki ismereteink szerint kiküldött munkavállalókkal vállalkozik Németországban.
Egyetlen válaszadó sem nyilatkozott úgy, hogy a világjárványnak nincs vagy nem lesz negatív kihatása
a cég németországi tevékenységére. A visszaesés mértékét az eddigi kiküldötti létszám mintegy 20%ában jelölték meg.
A vállalkozási szerződések értéke 2020-ban becslések szerint közel 550 millió eurót tett ki.
A tagozat elnöke: Horváth Kund, 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,
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• 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.
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. Környezettudatos és Szerelt technológiás Szakmai Tagozat
Az ÉVOSZ Környezettudatos és Szerelt Technológiás Szakmai Tagozata (MAKÉSZ) 2020. január 24-25én Lentiben, a Németh-Fa Kft. üzemében készház értekezletet, illetve Közgyűlést tartott, aminek
keretében a Tagozat tisztújítása is megtörtént. A kétnapos értekezleten megtárgyaltuk a könnyűszerkezetes technológia, a készházépítés, valamint a környezettudatos építkezés aktuális problémáit,
a klímavédelemmel kapcsolatos feladatainkat és lehetőségeinket, valamint az előttünk álló
feladatokat, a szakemberhiány problémáit, a jogszabálymódosítást és szakmai előadásokat
hallgattunk meg. Meghívtuk az ÉMI Nonprofit Kft. munkatársait, hogy az aktuális módosításokról,
minősítésekről, a Mintaház parkról a tagjaink részére adjanak tájékoztatást. Módosítottuk a Tagozat
alapszabályát, valamint új elnökséget és elnököt is választottunk.
Megállapítanunk, hogy tagjaink, hiába rendelkeznek a szükséges minősítésekkel, (NMÉ, ETA)
tanúsításokkal (CE) a piaci szereplők többsége ezzel nem foglalkozik, és a vevőket sem értékelik.
Ennél nagyobb baj, hogy a bankok és a hatóságok többsége sincs tisztában azzal, hogy kik mivel
kötelesek igazolni, hogy az építési termékeik megfelelő műszaki specifikációval rendelkeznek-e. És
hogyan kell igazolni, ellenőrizni, hogy az építményeik az előírt követelményeknek megfelelnek-e.
Ezért az ÉVOSZ elnökével, valamint az ÉMI Nonprofit Kft. és a Tűzvédelmi Tagozat vezetőjével
közösen egyeztettünk, és javaslatokat dolgoztunk ki, hogy az ellenőrzéseket milyen módon lehetne
megoldani, és a szabálytalan építési termékek használatát kiszűrni. Az ÉVOSZ megküldte a javaslatot
az ÉMI vezetőségének, hogy közösen válasszuk ki a legjobbnak ítélt módozatot, és azt terjesszük elő a
Miniszterelnökség felé. Az ÉMI Nonprofit Kft. vezetése javaslatunkra egyelőre nem válaszolt.
A Tagozat tagjai számára fontos és elsődleges feladattá vált, hogy az épületszerkezeteiket a Közgyűlés
időpontja előtt megjelent Éghajlatvédelmi Cselekvési Terv és stratégia alapján fejlesszék tovább, és
ezek bemutatásával, használatával hozzájáruljanak a szemléletformálásához. Ennek érdekében sajtócikkeket jelentettünk meg arról, hogy milyen eszközökkel, rétegrendekkel, gépészeti berendezésekkel
lehet az Energia Tanúsítványban a legjobb besorolást elérni, valamit a legkisebb ökológia lábnyomot
és a közel 0 energiaigény szintet biztosítani. Illetve még ezeknél is jobb eredményt elérni.
Örömmel nyugtáztuk, hogy az OTSZ jelen módosítása is egyszerűsítést tartalmaz, ami többek között
azt is jelent, hogy immár Magyarországon is épülhet négyszintes épület, favázas szerkezetekből.
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(Németországban külön engedély nélkül 7 szint építhető. Ettől magasabb épülethez ott is speciális
engedély szükséges. Bécsben most adták át a 24 emeletes HoHo házat, ami egyedi eljárásban lett
engedélyezve.)
2020-ban ismét bevezettük a MAKÉSZ védjegy megszerzésének lehetőségét. A védjegy megszerzésének feltétele, azon túl, hogy a vállalkozása alkalmas és képes megfelelő épületek gyártására,
építésére és generálkivitelezésére, a kivitelezések során a jogszabályoknak megfelelő anyagokból és
módon építi a házakat, és természetesen köztartozásmentes. Az esetleges hibáiért felelőséget vállal,
és azokat kijavítja. Továbbá nincs ellene érvényes elmarasztaló ítélet, és tevékenysége, ügyfelekkel
való kapcsolata, sem az MKIK, sem az ÉVOSZ, sem a MAKÉSZ etikai normáival nem ütközik. A MAKÉSZ
védjegy viselésének alkalmasságát, független, műszaki ellenőrök, szakértők fogják megítélni, és
javasolni. Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink, hitelességét, szakmai tudását, független személyek
igazolják. Jelenleg 10 tagunk érdemelte ki a MAKÉSZ védjegy viselését.
Weboldalunkat (www.evosz-makesz.hu) továbbfejlesztettük, és ott a klímavédelmi lehetőségekkel,
technológiákkal kapcsolatban még több információt tettünk közzé. A honlapról minden tagozati tag
elérhető, és az érdeklődő egy adatlap kitöltésével valamennyi cégtől ajánlatot kérhet.
Megvizsgáltuk, és ajánlatot kértünk, hogy az ÉMI területén közeljövőben megnyíló Mintaházparkban
milyen feltételekkel lehet egy Plusz energiás, közel karbonsemleges épületet megépíteni,
üzemeltetni, és abból értékesíteni. Az ÉMI Nonprofit Kft. talajmentesítés miatt egyenlőre
elhalasztotta a park megnyitását. Az üzemeltetéssel kapcsolatban átadtuk számukra a nemzetközi
tapasztalatainkat arról, hogy egy ilyen park hogyan lehet sikeres.
Közreműködünk az épületek energetikai követelményeivel kapcsolatos jogszabályváltozások
előkészítésben. A HuGBC 7/2006 TNM rendelet módosításának javaslatának kidolgozásában részt
vettünk. A rendelet idejét múlta, többek között az alkalmazandó képlet alapján is hibás minősítés,
hibás energetikai besorolás jön ki. A javaslat elkészült, és azt a Magyar Környezettudatos Építés
Egyesülete (HuGBC) megküldte az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére.
A tagozat hálózati értékesítési forma kialakítását szervezi. Üzletláncokon, ingatlanforgalmazó
cégeken keresztül a CSOK-nak, a falusi CSOK-nak megfelelő típusházakat fogunk kínálni, fix áron, amit
a vevő lakóhelyéhez legközelebbi cég fog fix műszaki tartalommal, változatlan áron megépíteni.
A Solar Decathlon verseny kapcsán kiderült, hogy a szakma és a tudásközpontok elszakadtak
egymástól. Ezért szorosabbá tesszük a kapcsolatot a tudásközpontokkal, és előadások, bemutatók,
gyárlátogatások, kivitelezések megtekintésének megszervezésével, valamint a tanulók gyakorlati
idejük keretében történő foglalkoztatásával, illetve diplomamunkájuk készítésében kívánunk
segítséget nyújtani. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karán, beindíthattuk a Környezettudatos készházépítés alapjai című fakultatív
tantárgyat, amiért a hallgatók 3 kredit pontot kapnak. A PTE-MIK egyúttal egy tagszervezetünk
technológiai fejlesztésében és egy új falszerkezet minősítésében is részt vesz, aminek bemutatóját
2020 nyarán szerveztük meg.
A Soproni Egyetem Simonyi Károly Művészeti és Építészeti Karával is megújítottuk kapcsolatunkat,
ahol előadásokat fogunk tartani, valamint közösen részt veszünk a faépítészet ismertetésében, és az
egyetem laboratóriumának felhasználásával közös kutatásokat, fejlesztéseket is kezdeményezünk.
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A tagozat továbbra is aktív tagja az Európai Készházgyártók Szövetségének. Kezdeményeztük egy
egységes piktogramm-rendszer kidolgozását arra vonatkozóan, hogy az adott országban milyen szintű
előírások vannak érvényben. A termékek szabad áramlása érdekében a cél az, hogy az exportőr,
illetve a megrendelő könnyen értse, hogy adott országban milyen értékeknek kell megfelelni.
A tagozat elnöke: Kárpáti József

6. Szárazépítő Tagozat
A Tagozat elnöke, Finta Péter, a Knauf Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója 2020. júniusában
arról tájékoztatta a tagokat, hogy a 2013. óta fennálló elnöki megbízatásáról lemond, és a
Tagozatban a Knauf Kft. képviseletét Schléger Úrral egyeztetve a jövőben Wiesner György
Kutatásfejlesztési vezető látja el.
A Tagozat 2020. évben is elsődleges céljának a szárazépítő oktatás szakmai színvonalának elősegítése
volt. Ennek érdekében ez évben is támogatást biztosított a 2020. évi Graz-i EuroSkills versenyen
induló szárazépítő versenyző kiválasztáshoz és szakmai felkészítéshez. A pandémia következtében
azonban az eredetileg 2020 szeptemberére meghirdetett verseny időpontja 2021. januárjára lett
áttéve. Azonban a járványhelyzet miatt ez az időpont 2021. szeptemberére lett módosítva.
A tagozat titkára: Pete Zoltán.

7. Szerelőipari Vállalkozók Szakmai Tagozata
A tagozat 1995. évben alakult, elnöke Cseke Lajos, a VIV Zrt. szakértője
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.
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.
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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 alakult 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.
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

16

illetékes közigazgatási szervekkel, intézményekkel, szakmai szervezetekkel. A tagok informáltságának
javítása érdekében műszaki, gazdasági információkat gyűjt és szolgáltat, valamint szakmai
tájékoztatókat, konzultációkat szervez.
2020. évben is folytatódott a Beruházáslebonyolító Mesteriskola képzés, amit az MMK az Építési
Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ), az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.-vel (ÉMI), a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségével (TMSZ), valamint
a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel (PMSZ) partnerségével szervez, a járvány miatt online
módon. Az ÉVOSZ elsősorban az olyan építésgazdasági témákhoz, mint például a kockázatkezelés, az
árképzés, vagy a költségkalkuláció biztosított előadókat.
A program célja, hogy gyakorlatközpontú képzést nyújtson elsősorban olyan mérnök szakemberek
számára, akik már előzetes beruházási, illetve építőipari gyakorlattal rendelkeznek, és elhivatottságot
éreznek a beruházáslebonyolítás iránt, illetve ehhez rendszerezett tudásra akarnak szert tenni.
A tagozat elnöke: Dr. Tóth László, titkára: Fazekas Eszter

10. Magasépítési Tagozat
A Tagozat 2015-ben alakult meg, jelenlegi elnöke: Peterka Attila, a WHB Kft. stratégiai igazgatója, az
ÉVOSZ alelnöke.
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
Szakmai tájékoztatók, konzultációk szervezése

A tagozat - kibővített elnökségi ülésein - az alábbi témákkal foglalkozott:
•

Épületenergetikai elvárások, azok teljesíthetőségével kapcsolatos problémakör:
- Az elkövetkezendő években egyre nagyobb hangsúlyt kap a klímaváltozás, az
energiatudatosság, illetve a környezetvédelem. Az épületek rendeltetésszerű
használat, üzemeltetés mellett jelentős energiafelhasználóknak tekinthetők.
Tapasztalatok szerint az épületek energetikai jellemzői, valamint az energetikai
állapotra vonatkozó besorolás témakörében sok kérdés merül fel, mind a tervezés,
mind a kivitelezés, mind pedig a használatba adás/vétel területén. Az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mérséklése érdekében folyamatos lépéseket kell tenni
azirányba, hogy a szakma szereplői minél szélesebb körű, de közérthető
információkat kapjanak a mindennapi gyakorlatban.
- Az épületek energetikai követelményeinek szabályai több lépcsőben változtak az
elmúlt évek során, ezért is egyre fontosabb, hogy az épületek a hatályos
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követelményeknek megfelelő energetikai állapota szakszerű kivitelezés, illetve
megfelelően szabályozott dokumentálás mellett teljesüljön.
- Az ÉVOSZ Magasépítési Tagozata célul tűzte ki, hogy a magasépítési ágazat minden
szereplőjének – a tervezőtől a kivitelezőn át a bonyolítókig, műszaki ellenőrökig, sőt a
végfelhasználó megrendelői oldal számára is, egy közérthető szakmai tájékoztató
anyagot készít, annak érdekében, hogy az épületek minél magasabb színvonalon
minél energiahatékonyabban, többletköltségek nélkül épüljenek meg és kerüljenek
használatba.
•

Építési beruházások költségtervezése:
-

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért,
Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárságának támogatásával 2021.
februárban kezdődött el „Az építési beruházások költségtervezése” c. szakmai
program. Az építési beruházások költségeinek megtervezése alapvetően fontos,
ugyanakkor egyben problematikus kérdése is a beruházási folyamatoknak. Gyakran
előfordul, hogy a tervezett és a megvalósítási költségek jelentősen eltérnek
egymástól. Ezeknek az eltéréseknek, költségnövekedéseknek az okát kell feltárni, s
komplexitást igénylő megoldást kell keresni, javasolni csökkentésükre.

A tagozat soros elnöke: Peterka Attila, titkára: Nagy Lajosné

11. Média Tagozat
A Média Tagozat 2019. november 4-én alakult. A tagozat működésének célja:
• az építési ágazat hatékonyságának növelése pozitív kommunikációval
• tagszervezetek versenyképességének javítása
• pályaorientáció segítése
• a vállalkozások tevékenységének megismertetése, társadalmi megítélésének javítása
• a tagok piaci elismertségének megerősítése
• az építési ágazat szerkezetének, együttműködésének fejlesztése
A tagozat működésénél kiemelt feladat a hagyományőrző rendezvények összegyűjtése, nyílt napok
szervezése, a sajtókapcsolatok ápolása, és a pályaorientáció. A tagozat az ágazat megítélését
egységes és célzott kommunikációval kívánja erősíteni, illetve fontosnak tartja a fiatal korosztály
elérését, a magyar építőipar nemzetközi megítélésének fejlesztését. Ennek jegyében 2020-ban
elindult a SPAKLI’21 podcast, mely havonta jelenik meg egy-egy új adással 30 perces műsoridővel. Az
első adásban az M3 Metrófelújításban beszéltek a szakemberek.
A tagozat elnöke: Kincses Péter, titkára: Fazekas Eszter
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12.

Tűzvédelmi Tagozat

A 2020-as év a Tűzvédelmi Tagozat működése szempontjából is eltért a megszokottól. Sajnos több
tervezett eseményt kellett elhalasszunk, de a munka a háttérben folyt rendületlenül.
A járvány kora tavaszi kitörésének időszakában intenzív egyeztetések és közös gondolkodás folyt a
magyar tűzvédelmi érdekképviseletek részvételével, amelyben a mi tagozatunk is aktív szerepet
vállalt. Mi a kezdetektől egyértelműen azt a véleményt képviseltük, hogy az építőiparban a járvány
nem állíthatja le a munkákat és így a tűzvédelmi szakágnak is felkészülten, a szükséges
óvintézkedések kialakítása és betartása mellett, de teljes kapacitásával folytatnia kell a
tevékenységét. Ezt a véleményt sikerült általánosan elfogadottá tennünk, és ahogy eddig is, úgy a
tűzvédelmi szakemberek a tervezés, a kivitelezés és a karbantartás területein egész évben képesek
voltak teljes kapacitással támogatni az építőipari feladataik teljesítését.
Október végén kezdte meg a munkáját az ÉVOSZ és az IFK közös munkacsoportja, amely a
tűzvédelem szerepét vizsgálta a logisztikai csarnok építés regionális versenyképességi szempontjából.
A tagozat elnöke kezdetektől aktívan kivette a részét a közös munkából. A munka eredményeként
egy tanulmány készült, amelyből kiderül, hogy a jelenlegi tűzvédelmi szabályozás komoly regionális
versenyképességi hátrány okozója.
Bízunk benne, hogy az elkészült munkát a kormányzat kedvezően fogadja és sikerül hozzájárulnunk a
magasépítési iparág regionális versenyképességének javításához. Úgy gondoljuk, hogy a korszerűbb
és rugalmasabb tűzmegelőzési szabályozási környezet és engedélyezési szemlélet nagyban segítheti a
technológiaváltást is, mert az acélszerkezetek kedvezőbb versenyképességének növelésével
gyorsulhat a termékesítés, a robotizáció folyamata.
Továbbra is feladatunk, hogy támogassuk a Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatát, hogy saját jogon
kiadhasson FMV jogosultságot. Ebben a kérdésben több egyeztetést tartottunk a Magyar Tűzvédelmi
Szövetség (TSZVSZ), a Nemzeti Közszolgáltatási Egyetem és az Iparkamara képviselőivel arról, hogy
miként tudnák az társszakágak felelős műszaki vezetői egy célzott tűzvédelmi képzésen keresztül a
szükséges kompetenciát megszerezni, addig is, amíg a tűzvédelmi szakemberek nem kaphatnak FMV
jogosultságot.
A tagozat elnöke: Nádor András, titkára: Závodiné Sánta Melinda
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V. SZAKMAI PROGRAMOK , KIADVÁNYOK
Pályázatok
GINOP-5.3.4-16-2016-00006 Munkavédelem, munkaegészségügy az építőiparban AMIRŐL NEM LEHET ELEGET BESZÉLNI
Az ÉVOSZ, az MGYOSZ és az ÉFÉDOSZSZ konzorciuma által 2017. júniusában a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program, GINOP-5.3.4-16-2016-00006 nyertes pályázat keretében „A
munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban” c. rendezvény - és képzéssorozat 2017.
szeptember 1-től 2019. február 28-ig tartott, melynek helyszíni ellenőrzésére és ezzel a program
tényleges befejezésére 2020. szeptemberében került sor. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve
„Projekt rendben” eredménnyel került lezárásra.
A projekt másfél éve alatt a pályázatban foglalt – alábbi - feladatokat teljesítettük:
A pályázat teljesítése során kb. 1.000 munkáltatóval, munkavállalóval kerültünk kapcsolatba
kiadványaink, rendezvényeink, képzéseink alkalmával, valamint az online kérdések
megválaszolásával;
Honlapot hoztunk létre – www.nincsbaleset.hu – címmel, melyen megtalálható valamennyi
munkavédelmi, munkaegészségügyi dokumentum és online tanácsadás kérésére is lehetőség van;
Elkészült a Munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban c. kiadvány munkavállalók
részére – ezt 634 munkavállaló vette át – aláírásával igazolva;
Elkészült a Munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban c. kiadvány munkáltatók
részére – ezt a mintegy 200 tagszervezetünk mellett 56 munkáltató részére adtuk át;
Elkészült a „Munkavédelem a demográfiai folyamatok tükrében” c. tanulmány
Elkészült a „Munkavédelem, a foglalkozás-egészségügyi rendszer átalakítási irányai” c. tanulmány;
4 munkáltatói rendezvényt tartottunk, Debrecenben, Kecskeméten, Székesfehérváron és
Zalaegerszegen;
8 munkavállalói rendezvényt tartottunk, Debrecenben, Kecskeméten, Székesfehérváron és
Zalaegerszegen;
Munkavédelmi képviselő képzést tartottunk Kecskeméten;
Munkavédelmi képviselő továbbképzést tartottunk – szintén Kecskeméten;
A képzésekhez tananyag készült;
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Az ÉVOSZ és a konzorciumban résztvevő MGYOSZ, ÉFÉDOSZSZ – a GINOP 5.3-4-16-2016-00006.
pályázat kapcsán szerzett tapasztalatok alapján – szorgalmazza a munkahelyi egészség és biztonság
további kiemelt kezelését, továbbfejlesztését.
Javaslataink:
Javasoljuk a munkahelyi munkavédelmi előírások, veszélytelen eljárások betartásáért, betartatásáért
felelős munkavédelmi szakemberek rendszeres és kötelező képzését, továbbképzését.
Az oktatásban való részvétel ne csak a munkavédelmi szakemberek, hanem a munkahelyi irányítók
számára is legyen kötelező, hiszen ők azok, akik alapvetően felelősek a veszélyek megfelelő
kezeléséért, az előírások betartatásáért.
Azok a vállalkozások, amelyek alvállalkozókat is igénybe vesznek, rendelkezzenek a Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerével, a MEBIR-rel.
Az ÉVOSZ Magasépítési Tagozata már a múlt évben kiemelt feladatul tűzte ki a munkavédelem
képzést. A Tagozat a munkavédelem hatékony változásának érdekében törvénymódosítást fog
kezdeményezni, melynek kidolgozása folyamatban van.
A Tagozat szakértői olyan munkavédelmi rendszert dolgoztak ki, amely 50-60 munkaterület
helyszínén egységes beléptetést, munkavédelmi képzést, a munkaterületen pedig munkavédelmi
oktatási rendszert tesz lehetővé. A cégek ezzel jelenleg csak a saját munkavállalók esetében tudnak
hatékonyságot elérni, ezért országos adatbázisra lenne szükség, melyben összefoghatók többek
között a szakmák, a képzettségek is fellelhetők a GDPR előírásainak megfelelve.

GINOP 5.3.5-18-2018-00041 Az építőipari munkaerő-kapacitások intenzív
növelésének lehetőségei
Az ÉVOSZ széles vállalkozói körben végzett felmérést az építőipari munkaerő-kapacitások intenzív
növelésének lehetőségeiről a GINOP 5.3.5-18-2018-00041. sz. pályázata kapcsán. Az építőipar
nemcsak Magyarországon, de világszerte hasonló problémákkal küzd: az elvártnál alacsonyabb az
ágazat hatékonysága és gondok vannak a munkaerő-gazdálkodásban. Fluktuáció, kiöregedés,
valamint a nem megfelelő létszámú és színvonalú munkaerő-utánpótlás a jellemző. E folyamatokat
még hangsúlyosabbá tette Magyarországon is a 2020 tavaszán kibontakozó, COVID-19-hez
kapcsolódó válság. A jövőben mindenképp szükséges a termelékenység növelése olyan innovatív
megoldások révén, amelyek segítségével a kapacitáskorlátok leküzdhetők lehetnek.
A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy az építőipar az elmúlt években gyorsan növekedett,
ami elsődlegesen extenzív módon történt, a szükségesnél kevesebb gépi beruházás, technológiai
korszerűsítés mentén, létszámbővítéssel. Nem volt lényegi javulás a képzés területén, sem a
vállalkozások együttműködésében.
A hirtelen növekvő kereslet áremelkedéshez vezetett, ami magában hordozta a munkaerő-költségek
növekedését is. A növekvő igények és a forint árfolyamának romlása következtében az
alapanyagköltségek is emelkedtek. A költségnövekedést az építőipari vállalkozások nehezen tudják
kigazdálkodni.
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Az ágazati szereplők számára a hirtelen növekedéssel, majd visszaeséssel jellemezhető időszakok
váltakozása komoly gondot jelent, mert nehezíti, sőt egyes esetekben lehetetlenné is teszi a jövőbeni
fejlesztési, bővülési irányok megtervezését.
A munkaerőt illetően nem csak a szakmunkás- és mérnökhiány, valamint a bérköltség növekedése
jelent gondot, hanem a megbízható, képzett munkavállalók utánpótlása is. Nehéz a képzett
munkaerőt a cégekhez vonzani és megtartani, amit nehezít az elvándorlás is.
A megkérdezett vállalkozások egyetértenek abban, hogy az építési piac növekedésében jelentős
szerepe van a kormányzatnak, a közösségi megrendelések az összes kereslet 60%-át adják. Az erős
kormányzati szerepvállalást szükségesnek is tartják a cégek képviselői, elsősorban a lehetőségek
megteremtése, a szabályozás kialakítása terén. Ezen túl azonban elsősorban a piaci folyamatokra
bíznák az építőipar fejlődését.
A munkaerő hatékony foglalkoztatásának eszköze a szakmunkások folyamatos foglalkoztatása. Ehhez
a munkaerő közös klasztereken keresztüli foglalkoztatása vezethet. Az építőipari klasztereket illetően,
bár többen is megfogalmazták, hogy szükség lenne valamiféle együttműködésre, a megkérdezettek
többsége nem támogató. Ennek oka a korábbi rossz tapasztalatokban, a hazánkban hiányzó
klasztertradíciókban rejlik.
A vállalkozások többsége nyitott az innovációkra, a digitalizációra, ugyanakkor az anyagi erőforrások
szűkössége, a piac jellegzetességei, valamint a tudáshiány jelentős akadályokat jelentenek ezzel
kapcsolatban. A kis- és középvállalkozói kör hátrányos helyzetben van az innovációkat tekintve. A
megkérdezettek elsősorban a nagyobb cégekhez kötik az újítások lehetőségeit. Integrátor cégekre
lenne szükség, melyek a mikro- és kisvállalkozásokat is húzzák magukkal az innováció, képzés
területén.
Eltérő a vélemény a megosztáson alapuló gazdasággal kapcsolatban. A megkérdezettek egy része
nem tartja reálisnak az erőforrások és az eszközök megosztását, addig másik része kifejezetten
nyitott erre. Itt is fontos a bizalom szerepe. Legszívesebben olyan partnerekkel létesítenének
megosztásra alapuló tranzakciókat, akikkel kapcsolatban már korábbi pozitív üzleti kapcsolataik
voltak.
A felmérés alapján kirajzolódnak a jövőbeni tennivalók fő irányvonalai. A bizalom erősítése a
vállalkozások között, a kiszámítható szabályozási háttér és piaci viszonyok megteremtése, az
innovációhoz és a hatékony működéshez szükséges tudás megteremtése és terjesztése. A piac
fehérítése a legális foglalkoztatás és bérezés irányába.

GINOP 5.3.5-18-2018-00038 Az építőipari munkaerő kapacitások extenzív
növelésének lehetőségei
2020. szeptemberében kezdődött el a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével
konzorciumban a GINOP-5.3.5-18-2018-00038 sz. pályázat, szintén a Munkaerőpiaci
alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó témában, melynek tárgya „Az építőipari munkaerő
kapacitások extenzív növelésének lehetőségei”. A projekt szakmai megvalósítása a
járványveszélyhelyzet figyelembevételével a tervezett ütemben halad. Jelenleg kutatási, feltáró
munkák folynak a hazai és külföldi ezirányú tapasztalatokról, jó gyakorlatokról.
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SKILLCO Projekt
A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált, az Erasmus+ Partnerségi
Program anyagi támogatásával megvalósított huszonöt hónap futamidejű SKILLCO projekt 2020.
február végén zárult le. A projektben a szlovén, az Észak-Rajna vesztfáliai és a magyar építőipari
szövetségek (ÉVOSZ), valamint a celjei, a kerpeni és a budapesti építőipari szakiskolák (BKSZC) mellett
az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) munkatársa vett még részt. A projekt célja az építőiparban
előforduló szakképzettségi hiányosságok feltérképezése, és ezek pótlására oktatási anyagok
összeállítása volt. A helyzetértékelés alapján 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 munkacsoportok számára vagy kis objektumokhoz.

•

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: A csont-izomrendszeri rendellenességek
megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai.

•

Környezettudatosság („zöld ismeretek”): építőipari hulladékanyagok újbóli felhasználása,
újrahasznosítás a potenciálisan káros anyagok biztonságos felhasználásával.

A projekt keretében összeállított tananyagok tesztelése 2018/2019 évben mindhárom országban
szakiskolai tanulók és építőipari szakmunkások számára próbatanfolyamokat tartottak, amelyen
összesen 923 fő vett részt. hazánkban építőipari szakiskolai tanulók körében a Budapesti Schulek
Frigyes Szakgimnáziumában, míg a szakmunkások körében az ÉVOSZ Budapesten, Pécsett,
Zalaegerszegen és Debrecenben valósított meg pilot képzéseket.
A projekt keretében egyúttal a SKILLgAPP nevű digitális applikáció is kifejlesztésre került, ami az
építőipari szakmát tanulók és a már végzett szakmunkások számára is egyaránt hozzáférhetővé teszi
a projekt eredményeként elkészült tananyagokat, rövid videó filmeket és a négy témakörre
vonatkozó kvíz kérdéseket.
A projekt eredményei, azaz a kutatási eredmények, tananyagok és az applikáció a projekt honlapjáról
(www.skillco.eu) magyar nyelven is elérhető, illetve letölthető. Az Erasmus+ keretében megvalósuló
hároméves SKILLCO projekt 2020 januárjával zárult.

SuSodCo projekt - Az építőipari szociális párbeszédpartnerek kapacitásépítésének
elősegítése
A hat közép-, délkelet- és dél-európai ország építőipari szociális párbeszéd partnerei felismerve a
nyugati és északi EU országok hatékony és sikeres társadalmi párbeszéd tevékenységéhez
viszonyított lemaradásukat egy kétéves közös projekt keretében új, kapacitásépítő programok
tartásával szándékoznak felszámolni. A SuSodCo projekt elvárt eredménye a nemzeti ágazati szociális
partnerek újra-aktiválása, valamint a képességeik bővítése, javítása a sikeres és aktív szociális
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párbeszéd érdekében, az európai építőipari szociális párbeszéd hosszú távú munkaprogramjának
(2020-2023), valamint az építőipari szociális párbeszéd nemzeti prioritásainak figyelembevételével.
A partnerországok szociális párbeszéd tevékenységét feltáró kutatások és helyzetértékelő tanulmány
megállapításai alapján a jelenlegi készséghiányok felszámolása érdekében négy, egymással
összefüggő tematikájú Kapacitásépítő Rendezvény kerül megvalósításra. A Rendezvények két részből,
egy szemináriumból és egy workshopból állnak. Az első, a Horvát Építőipari Szakszervezet
szervezésben 2020. december 9-én és 16-án a járványhelyzet miatt ZOOM platformon került
megrendezésre. A további rendezvények 2021 áprilisában az ÉVOSZ, 2021 júniusában a Bolgár, 2021
szeptemberében pedig a Ciprusi partnerek szervezésben lesznek megtartva. A projekttel kapcsolatos
további információk a www.susodco.eu honlapon magyarul is megtalálhatók.

WeRskills Projekt
A 2019 novembere és 2022 áprilisa között megvalósuló projekt elsődleges célja a három partnerország - Lengyelország, Magyarország és Ciprus - építőipari szakképzés-fejlesztésének elősegítése.
Továbbá a fiatalok pályaorientációjának és szakmatanulás iránti motivációjának támogatása a tanulás
által, a munkaerőpiacon elérhető karrierlehetőségek és a nemzeti szakmunkás-versenyeken való
részvétel lehetőségének bemutatásával.
A WeRskills projekt konzorciumában a három partnerország öt intézménye vesz részt. A projekt
koordinálását a radomi székhelyű Nemzeti Technológiai Kutatóintézet Szakképzési Kutatási és
Fejlesztési Központja (ITeE-PIB) végzi. A partnerség tagja a Krakkói Oktatás Fejlesztési és Innováció
Alapítvány (FERI), a Lengyel Építőipari és Ingatlanszövetség (KBiN), a ciprusi Oktatási és Információs
Technológiai Központ (EDITC), valamint az ÉVOSZ - Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége.
A partnerek elsőként egy-egy tanulmányban foglalták össze az országuk építőipari szakképzési
rendszerére, valamint a nemzeti szakmunkásversenyek, és elsősorban az építőipari szakmai
versenyek szervezésére, lebonyolítására és finanszírozási módjára vonatkozó információkat. Majd a
nemzeti sajátosságok összevetésével a három ország versenyszervezési tapasztalatait összefoglaló
jelentést készítették el.
A partnerek ezt követően a nemzeti szárazépítő szakmunkásversenyek számára három-három mintafeladatot állítottak össze, meghatározva a feladatok értékelési szempontjait, valamit a feladatokat
értékelő szakemberek és a versenyzőket felkészítő oktatók munkájára vonatkozó szakmai
elvárásokat. A versenyek megvalósításban érintett építőipari szaktanárok és oktatók számára
egyúttal felkészítő tréningeket is szerveztek. Az elkészült versenyfeladatok felhasználásával 2021.
évben Lengyelországban egy pilot szárazépítő szakmai verseny kerül megrendezésre.
A projekt eredményei egy kiadványban kerülnek összefoglalásra, valamint egy internetes platformon
lesznek majd elérhetők. A projekt során megfogalmazott javaslatok a versenyzők felkészítést végző
szakértők, valamint a versenyzők számára is komoly szakmai segítséget nyújtanak majd a nemzetközi
versenyekre való sikeres és eredményes felkészüléshez.
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CONSTRUMA Szakkiállítás és Konferencia
Az eredetileg 2020. április 1-5. közötti időpontban tervezett 39. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás a
járványhelyzet következtében kialakult vis maior helyzetre tekintettel előbb egy júniusi időpontra,
majd ezt követően a 2020. október 7-11. időpontra kerül halasztásra. Az ÉVOSZ a Construma egyik
szakmai fővédnökeként az „A” Pavilonban önálló információs standdal mutatkozott be a kiállításon.
Standunkon Szakszövetségünk tevékenysége mellett egyúttal tagozataink képviseletét is elláttuk.
Az ÉVOSZ és a Hungexpo Zrt. együttműködésével a Construma nyitó napján, 2020. október 7-én du.
13:00-14.30 között „Mire elég a forrás? - A költségtervezés fontossága az építési beruházásoknál”
címmel pódiumbeszélgetést tartott a Hungexpo A pavilonjának I. galériáján. A rendezvény
moderátora Koji László, az ÉVOSZ elnöke volt. Wéber László, címzetes egyetemi docens vitaindító
prezentációját követően a pódiumbeszélgetésen Dr. Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal
Egyesület elnöke; Spányi György, a Spányi Partners Zrt. vezérigazgatója; Tóth Attila, a CÉH Zrt. elnök-vezérigazgatója; valamint Gönczöl Péter, a STRABAG MML Kft. ügyvezető igazgatója vett részt.

Nemzetközi kapcsolatok
Magyar–Orosz Építésügyi Munkacsoport ülése
Az Orosz-Magyar Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság Építőipari Munka-csoportjának
újonnan megválasztott orosz társelnöke, Maxim Egorov úr, az Orosz Föderáció Építési, Lakásügyi és
Közműfejlesztési Minisztérium miniszter-helyettesének kezdeményezésére a munkacsoport 2020.
július 22-én délelőtt videó megbeszélését tartott. A megbeszélés témája egyrészt a felek közötti
kapcsolatfelvétel, azaz az új oroszt társelnök bemutatkozása, másrészt az ivóvízkezelés és
menedzsment területén megvalósuló közös projektek helyzetének megvitatása volt.
Az orosz fél kérésére a megbeszélésre orosz részről a „Voda Evrazii” Ökológiai Alap, valamint magyar
részről a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselői is meghívást kaptak. A 2020. július 22-re kitűzött
megbeszélésen az orosz fél képviseletében Egorov miniszter-helyettes úr megbízása alapján
végezetül Mihail Gilev úr, a Minisztérium Stratégiai Projektek Osztályának igazgatója vett részt.
A felek egyetértettek abban, hogy a gazdasági együttműködés kapcsán a partnerek között felmerülő
vitás kérdések gyors rendeződése rendkívül fontos a kölcsönös gazdasági kapcsolatok további
fejlesztéséhet.
A Magyar és Román Szövetségek közötti kapcsolatfelvétel
A PSC, azaz a Román Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöki tanácsadójával, Lőrincz
Barnabás úrral a Construma Kiállítás során történt megbeszélés alapján a magyar és a román
társszövetségek elnökei - Koji László és Cristian Erbașu -2020. október 29-án online megbeszélést
folytattak, kölcsönösen bemutatva szervezetük főbb feladatait és célkitűzéseit, és megbeszélték a
kölcsönös együttműködés további lehetőségeit.
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Elnökségi ülések
Az elmúlt évben három alkalommal ülésezett az elnökség, részben online formában. Az elnökségi
üléseken az alábbi témák kerültek megvitatásra:
2020. március 25.
1.
2.
3.
4.

Beszámoló az ÉVOSZ 2019. évi szakmai tevékenységéről (Koji László, elnök)
Beszámoló az ÉVOSZ 2019. évi gazdálkodásáról (Závodiné Sánta Melinda, gazdasági vezető)
Javaslat az ÉVOSZ 2020. évi gazdálkodására (Závodiné Sánta Melinda, gazdasági vezető)
A COVID-19 járványhelyzet építésgazdaságra gyakorolt hatásának értékelése, további
javaslatok megfogalmazása a folyamatos működés, az üzleti károk mérséklése érdekében.

2020. július 1.
1. Tájékoztató a rozsdaövezeti lakásépítési lehetőségekről (Dr. Fürjes Balázs államtitkár,
Miniszterelnökség
2. A Szakképzési Törvény végrehajtása (Tóth Istvánné alelnök)
3. Regionális és alágazati tájékoztatás az építőipar helyzetéről, a koronavírus okozta
járványhelyzet után (ÉVOSZ regionális képviselői)
Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Zrt. elnök-vezérigazgatója
Varga Antal, a DUNA ASZFALT Kft. ügyvezetője
Bujdosó Sándor, a VIV Zrt. elnök-vezérigazgatója
Bakos Miklós, a HUNÉP Zrt. vezérigazgatója
Derczó István, a Weinberg’93 Kft. ügyvezetője
Gönczöl Péter, a SRABAG MML Kft. ügyvezetője
Knáb János, a MERKBAU Kft. ügyvezetője
Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. elnöke
Peterka Attila, a WHB Kft. stratégiai igazgatója
2020. november 25.
1. Tájékoztató a 2021. évi adópolitikai változásokról, jogszabályi módosulásokról (Izer Norbert
adóügyekért felelős államtitkár, Pénzügyminisztérium)
2. 2. Az építőipari vállalkozások szerepvállalása a szakképzésben (Tóth Istvánné alelnök)

Közgyűlés
A COVID-19 járvány miatt a beszámoló közgyűlés rendhagyó módon ősszel került megrendezésre:
2020. szeptember 10.
• Tájékoztató

az építőipari vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos versenyfelügyeleti
tapasztalatokról, valamint ajánlásokról (Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal
elnöke)
• Tájékoztató az építőipari vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos választottbírósági
tapasztalatokról, valamint ajánlásokról (milyen esetekben célszerű választottbírósághoz
fordulni és mikor ne, előnyök és hátrányok) (Dr. Burai-Kovács János, az MKIK mellett működő
Állandó Választottbíróság elnöke)
• Beszámoló az ÉVOSZ 2019. évi szakmai munkájáról (Koji László, elnöke)
• Beszámoló az ÉVOSZ 2019. évi gazdálkodásáról, az ÉVOSZ 2020. évi költségvetési terve
(Závodiné Sánta Melinda, az ÉVOSZ gazdasági vezetője)
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Kiadványok
Áprilisban jelent meg az „ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGBECSLÉSI SEGÉDLET 2020, az Építésügyi Tájékoztatási
Központ Kft. kiadásában, melyben többek között közreműködött az ÉVOSZ is.
Az elmúlt év decemberében megjelent a DIRECTORY’2021 címmel az ÉVOSZ sorozatában a szövetség
tagjainak név és címjegyzéke. Az ÉVOSZ egyik kiemelt feladatának tartja az építési vállalkozások és
partnereik számára az információnyújtást, ezért pontosítja évről évre tagszervezetei adatait és a
megbízhatóság jegyében azt közreadja.
A 2021. évi Directoryban a címjegyzék három fejezetre tagolódik: az elsőben 40 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, e-mail,
internet – megtalálhatóak.
A Directory’2021 c. kiadványt az ÉVOSZ eljuttatja minden tagszervezetéhez – igény szerinti
példányszámban - hazai és nemzetközi vásárokra, szakmai rendezvényekre, építőanyag
forgalmazókhoz, partnerszervezetekhez, a külföldi kereskedelmi kirendeltségekre, külföldi
kamarákhoz és szövetségekhez.
Az ÉVOSZ munkatársai ez évben is – Németország és Ausztria vonatkozásában - tájékoztató kiadványt
állítottak össze a külföldi munkavállalásról, mely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiadásában
jelent meg.
A tájékoztató kiadvány megtalálható az MKIK honlapján:
https://mkik.hu/vallalkozasi-feltetelek-nemetorszagban-es-ausztriaban-2021
és az ÉVOSZ honlapján, a https://www.evosz.hu/dokumentumok/kiadvanyok-ra kattintva.

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 a minimális építőipari rezsióradíj
összege (4.165 Ft/óra), melyet javaslatként az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére az
ÉÁPB megküldött, s a miniszter 17/2020.(VI.12.) rendeletében hirdetett ki. A 2021. évi minimális
építőipari rezsióradíj is meghatározásra került, melynek ajánlott összege 4.530 Ft.
A 2021. évre vonatkozó rezsióradíj a több mint 20 tételből álló költségféleségeket számba vevő
számítás a 2020. évi minimális értékeket veszi alapul.
A 2021. évre ajánlott rezsióradíj – általános forgalmi adó nélküli – legkisebb összege 4.165 Ft-ról
4.530 Ft-ra emelkedhet az ÉVOSZ megalapozott számításai szerint, mely 8,8 %-os növekedést mutat,
összegszerűen pedig 365 Ft az emelkedés.
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VI. RENDEZVÉNYEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK
2020. január 24.

Információs nap - Adóváltozások 2020

2020. július 9.

Információs nap – Vállalkozási feltételek az Európai
Unióban, elsősorban Németországban

2020. november 26.

Budapesti Építőipari Konferencia

2020. november 27.

Információs nap – Vállalkozási feltételek az Európai
Unióban, elsősorban Németországban

A veszélyhelyzetet megelőző időszakban az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ),
valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozat II. Építőipari Osztálya 2020. január
24-én (pénteken) információs napot tartott a 2020. évi adóváltozásokról. Előadó Dr. Juhász István
címzetes egyetemi docens, főiskolai tanár volt.
2020. július 9-én (csütörtökön) az ÉVOSZ és a BKIK Ipari Tagozat II. Építőipari Osztálya online
információs napot hirdetett meg a külföldön, elsősorban Németországban vállalkozó cégek
képviselői, munkatársai részére. A programban szerepelt a kiküldött munkavállalók magyarországi
járulékalapjának változása július 1-jétől, melynek előadója Dr. Kiss Zoltán osztályvezető volt, a
Pénzügyminisztériumból, valamint napirendre kerültek az új kiküldetési szabályok Németországban.
Ez utóbbi témáról Mervai Péter, az ÉVOSZ-IWTD Németországi Vállalkozási Tagozatának titkára adott
tájékoztatást.
2020. november 26-án (csütörtökön) Karácsony Gergely Főpolgármester Úr fővédnöksége mellett az
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a BKIK Ipari Tagozata szervezésében online
építőipari szakmai konferencia megrendezésére került sor. Napirenden szerepelt a Dinamikus
Városfejlesztés, a Kormányzati szerepvállalás Budapest városfejlesztésében, BudaPart és a MOL
Campus Projekt bemutatása, Lakáshelyzet Budapesten.
2020. november 27-én (pénteken) az ÉVOSZ és a BKIK Ipari Tagozat II. Építőipari Osztálya online
információs napot tartott a külföldön, elsősorban Németországban vállalkozó cégek részére. A témák
között ismertetésre került a kiküldött munkavállalók magyarországi járulékalapjának változása július
1-jétől Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Pénzügyminisztérium) előadásában, majd Mervai Péter, az
ÉVOSZ-IWTD Németországi Vállalkozási Tagozatának titkára a Németországban vállalkozó cégeket
érintő aktuális információkról számolt be.
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VII. KITÜNTETÉSEK
Építők Napja
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”
69. alkalommal került megrendezésre a járvány miatt 2020. szeptember 4-én online módon.
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 az Innovációs és Technológiai Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetésében részesült:
Bujdosó Sándor, a VIV Zrt. elnök-vezérigazgatója
Kálmán Péter, az Óbuda-Újlak Zrt. vezérigazgatója
Mensch József Miklós, a Pécsi Szakképzési Centrum Pollack Mihály Szakiskolájának tanára
Táll Zsófia, az MTI újságírója
Závodiné Sánta Melinda, az ÉVOSZ gazdasági vezetője

Lechner Ödön Díj
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Elnöksége (ÉVOSZ) 1994. évben ÉVOSZ díjat alapított,
Lechner Ödön díj elnevezéssel. A díj névadója a szecesszió építészetének világhírű, iskolateremtő
mestere és a magyar szecessziós építészet megteremtője. A díj minden évben a hagyományoknak
megfelelően az ÉVOSZ decemberi ünnepélyes évzáró közgyűlésén kerül átadásra, az alapítás
szabályainak megfelelően, öt fő részére. A díj arany kitűző érméből és oklevélből áll.
A Lechner Ödön díj, az építésgazdaság területén dolgozó személyek, elismerését jelentő díj, melyet
hosszabb időszakon át végzett kimagasló, példamutató munka alapján lehet elnyerni. A díjat
bármilyen végzettségű és az építőipar bármely területén dolgozó egyén elnyerheti. A díjat az évosz
tagszervezetek dolgozói, képviselői nyerhetik el elsődlegesen, de 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.
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 159 személy részesült a kitüntetésben. A kitüntetett személyek
között az ÉVOSZ tagszervezeteinek elismert szakemberei mellett számos, az ÉVOSZ-tól független
kiváló szakember is megtalálható, akik kiemelkedő munkájukkal az egész ágazat érdekét, fejlődését
szolgálták. Több külföldi szakember is részesült a kitüntetésben, akik tevékenységükkel hathatósan
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segítették elő számos területen a hazai építőipari ágazat nemzetközi kapcsolatainak a fejlesztését és
kiszélesítését.
2020. évben az ÉVOSZ Elnökségének döntése alapján Lechner Ödön díj kitüntetésben részesült:
Balanyi László, a Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Zrt. gazdasági igazgatója,
Bozsó Béla, a Grabarics Építőipari Kft. posztumusz ügyvezetője,
Kondorosi Péter, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. projekt főmérnöke,
Schriffert Péter, a ZÁÉV Építőipari Zrt. projektigazgatója.

Építőipari Nívódíj 2020.
Az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2020. évben huszadik alkalommal hirdette meg az Építőipari
Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA) az Alapítók és Csatlakozók nevében és felhatalmazásukkal.
Az első pályázat meghirdetésére 2000-ben került sor akkor 7 díjazott volt. Az évek során összesen
163 Nívódíjat ítélt oda a bíráló bizottság.
Az Építőipari Nívódíj alapítói és csatlakozók a következő szervezetek voltak:
Az alapítók:
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az
Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
A csatlakozók:
Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ),
Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata (MMKÉT),
Magyar Építész Kamara (MÉK),
Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSZ),
Közlekedéstudományi Egyesület (KTE),
MTF Közműtechnológiákért Egyesület (HSTT),
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata.

Az alábbi 8 kategóriában hirdettek pályázatot:
•
•
•
•
•
•

többlakásos lakóépület
középület
ipari és energetikai építmény
mezőgazdasági építmény
műemlék-helyreállítás és rehabilitáció
közlekedési létesítmény
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•
•

komplex infrastrukturális létesítmény
környezetvédelmi és vízügyi létesítmény

Rendkívüli helyzetet teremtett a COVID-19 vírus okozta járvány veszély. Ennek figyelembevételével
hirdették meg és bonyolították le a pályázatot, mégis rekord számú jelentkezést regisztráltak. Ezek
közül egy létesítményt nem tudtak megtekinteni a látogatási tilalom miatt.
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 29 pályázat érkezett. Nem érkezett pályázat a többlakásos lakóépület, az ipari
és energetikai, a mezőgazdasági és a környezetvédelmi és vízügyi létesítmény kategóriában.
A benyújtott pályázatokban szereplő létesítmények tervezési és kivitelezési szempontból egyaránt
magas színvonalat képviseltek. A pályázatot kiírók delegáltjaiból álló 18 tagú Bíráló Bizottság az
ügyrend szerint eljárva a benyújtott dokumentációk, illetve a referensek helyszíni bejárásai alapján
bírálta és értékelte a pályázatokat. A bírálat fő szempontjai a következők voltak: az adott építmény
általános építészeti-műszaki értékelése, a kivitelezés műszaki–technikai színvonala, szakszerűsége, a
beruházás gazdaságossága, üzemeltethetősége, valamint a létesítményt létrehozók – különösen a
beruházók, a tervezők és kivitelezők közötti – együttműködés.
A Bíráló Bizottság véleményezte a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata által alapított Építési
Alkotói Díjra és a MÉK Elnöksége által alapított Sándy Gyula Díjra tett javaslatokat. A Magyar
Épületgépészeti Koordinációs Szövetség önállóan döntött az Épületgépészeti Nívódíjról.
A Bíráló Bizottság összesen 11 építményt részesített Építőipari Nívódíjban és 4 részére elismerő
Oklevelet adott ki. Az Építőipari Nívódíjat Tanúsítvány és a létesítményen elhelyezett, az alkotók
megnevezésével ellátott bronztábla testesíti meg, ezen táblák ünnepélyes felavatására 2021 tavaszán
kerülhet sor – a veszélyhelyzettől függően.
A pályázat eredményhirdetésére hagyományosan az ÉVOSZ ünnepi évzáró közgyűlésén került volna
sor, sajnálatos módon ez idén az ismert okok miatt elmarad, a jövő évben kerülhet rá sor. Még ez év
decemberében elküldik a nyerteseknek a hivatalos Tanúsítványokat és Okleveleket elektronikus
formában és a kiadványokon feltüntethető logót.
Építőipari Nívódíjasok 2020. évben
Középület kategóriában
1.) Miniszterelnökség, karmelita épületegyüttes (Budapest)
Építtető: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (Budapest)
Tervező: ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. (Budapest)
Lebonyolító: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (Szentendre)
Üzemeltető: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Budapest)
Generálkivitelező: CONFECTOR Mérnök Iroda Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Péter Építő Kft. (Budapest) - szerkezetépítés
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Alvállalkozó: Reneszánsz Zrt. (Üröm) – kőfaragó munkák
Alvállalkozó: Begavill-2003 Kft. (Budapest) – elektromos munkák

Középület/oktatási kategóriában
2.) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Innovációs és Tudáspark MOME Campus (Budapest)
Építtetők:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja (Budapest)
Tervezők:
CET Budapest Kft. (Budapest)
Óbuda Építész Stúdió Kft. (Budapest)
3h Építésziroda Kft. (Budapest)
Lebonyolító: CONSULTANT Építési Szakértő Tanácsadó Mérnök
Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: Vilati Szerelő Zrt. (Budapest) – épületvillamosság
Alvállalkozó: Fairtech Kft. (Budapest) – épületgépészet
Alvállalkozó: Moratus Szerkezetépítő Kft. (Budapest) – szerkezetépítés

Iroda

Kft.

(Budapest)

3.) Debreceni Nemzetközi Iskola (Debrecen)
Építtető: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tervező: BORD Építész Stúdió Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: HUNÉP Zrt. (Debrecen)
Alvállalkozó: DESZIG Kft. (Debrecen) – bádogos építési munkák
Alvállalkozó: HAJDU ALU Zrt. (Debrecen) – homlokzati nyílászáró szerkezetek
Alvállalkozó: MONOLIT –ÉPSZER Kft. (Budapest) - szerkezetépítési munkák

Középület / kulturális kategóriában
4) Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása (Budapest)
Építtető: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. (Budapest)
Tervező: ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. (Budapest)
Lebonyolító: FŐBER Zrt. (Budapest)
Generálkivitelező: ZÁÉV Építőipari Zrt. (Zalaegerszeg) - Zala-Elektro Kft. (Zalaegerszeg)
Alvállalkozó: Gedi Építő Kft. (Budapest) – szerkezetépítési munkák
Alvállalkozó: Stefanits Kft (Győrújbarát) - kül- és beltéri álmennyezet kivitelezése
Alvállalkozó: Komandor Lux Kft. (Cegléd) – akusztikai panelek felújítása, újak gyártása
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Középület / kereskedelmi kategóriában
5.) Meininger Hotels – Budapest Great Market Hall (Budapest)
Építtető: Bedori Investment Szolgáltató Kft. (Budapest)
Tervező: Vadász és Társai Építőművész Kft. (Budapest)
Lebonyolító: Bedori Investment Szolgáltató Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: SWIETELSKY Magyarország Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: KVCS Építőipari Kft. (Dunakeszi) – szerkezetépítés
Alvállalkozó: Aluschlosser Kft. (Fót) – homlokzati alumínium nyílászárók, függönyfalak
Alvállalkozó: VILL-KORR Hungária Kft. (Győr) – erős- és gyengeáramú szerelések

Középület/sport kategóriában
6.) Puskás Aréna (Budapest)
Építtető: Nemzeti Sportközpontok (Budapest)
Tervező: KÖZTI Zrt. (Budapest)
Lebonyolító: Óbuda-Újlak Zrt. (Budapest) - FŐBER Zrt. (Budapest)
Generálkivitelező: Magyar Építő Zrt. (Budapest) - ZÁÉV Zrt. (Zalaegerszeg) Konzorcium Alvállalkozó:
West Hungária Bau Kft. (Biatorbágy) – szerkezetépítés
Alvállalkozó: ÉPKAR Zrt. (Budapest) – szerkezetépítés
Alvállalkozó: West Hungária Bau Kft. (Biatorbágy) – erős- és gyengeáram
Alvállalkozó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. (Budapest.) – épületgépészet
Alvállalkozó: Kanizsai Magasépítő Kft. (Nagykanizsa) – épületgépészet
Alvállalkozó: KÉSZ Ipari Gyártó Kft. (Kecskemét) – acélszerk. tető gyártása és kivitelezése
Alvállalkozó: Metál Hungária Holding Zrt. (Budapest) – acélszerkezetű tető fedése
Alvállalkozó: Pharos ’95 Kft. (Dunavarsány) – pályaburkolat

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában
7.) Párisi Udvar Hotel Budapest (Budapest)
Építtető: Mellow Mood Hotels (Budapest)
Tervező: Archikon Architects Kft. (Budapest)
Lebonyolító: ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. (Budapest)
Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: ALAKart Kft. (Budapest) – kerámia restaurálási munkák
Alvállalkozó: Centralwood Kft. (Budapest) - fa, gipsz és üveg restaurálási munkák
Alvállalkozó: Laticrete Hungary Kft. (Budapest) – hidegburkolási munkák
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Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában
8.) Gül Baba Türbe és környezete (Budapest)
Építtető: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Budapest)
Tervező: Mányi István Építész Stúdió Kft. (Budapest)
Lebonyolító: Consultant Mérnöki Iroda Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: ZÁÉV Építőipari Zrt. (Zalaegerszeg)
Alvállalkozó: Build-Material Kft. (Kiskunhalas) - komplett téglaburkolási munkák
Alvállalkozó: Kőművészet Kft. (Pilisszentiván) – komplett kő- és műkőburkolási munkák
Alvállalkozó: Zala-Elektro Kft. (Zalaegerszeg) – erős és gyengeáramú villamos munkák

9.) Millennium Háza (régi Olof Palme Ház) (Budapest)
Építtető:Városliget Zrt. (Budapest)
Tervező: Archi-kon Kft. (Budapest)
Lebonyolító: ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. - FŐBER Zrt. (LIGET Mérnök Közös Ajánlattevők)
Generálkivitelező: ÉPKAR Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: MentArtis Kft. (Budapest) – homlokzati restaurálási munkák
Alvállalkozó: Petrovics Krisztián egyéni vállalkozó (Hatvan) – szárazépítési munkák
Alvállalkozó: POWER-ROOF Bt. (Tiszakécske) – tető komplett ácsmunkája

10.) Komáromi Csillagerőd (Komárom)
Építtető: Városliget Zrt. (Budapest)
Tervező: Mányi István Építész Stúdió Kft. (Budapest)
Lebonyolító: ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. - FŐBER Zrt. (LIGET MÉRNÖK Közös Ajánlattevők konzorcium)
Generálkivitelezők: ÉPKAR Zrt. - FÉSZ Zrt.- WHB Kft. konzorcium
Alvállalkozó: Lengyel Építéstechnika Kft. (Dunakeszi) – épületkontúr kerámia burkolat
Alvállalkozó: RENOMÉ-BAU Kft. (Győrszemere) – környezetrendezési munkák
Alvállalkozó: TIPOX BETONTECHNIKA Kft. (Budapest) - vasbetonfal injektálási munkái

Komplex infrastruktúra kategóriában
11.) Újhegyi sétány (Budapest, Kőbánya)
Építtető: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (Budapest)
Tervező: LÉPTÉK-TERV Kft. (Budapest)
Lebonyolító: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Budapest)
Generálkivitelezők: MÁTRA-FUVAR-SPED Kft (Nagykökényes) - Everling Városépítő, Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Isaszeg)
Alvállalkozó: Vialux Kft. (Budapest) – elektromos munkák
Alvállalkozó: Zenta International Kft. (Budapest) – burkolatépítési munkák
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Elismerő oklevélben részesült 2020. évben
Középület/oktatási kategóriában
1.) Budakeszi Általános Iskola (Budakeszi)
Építtető: Nemzeti Sportközpontok (Budapest)
Tervező: TRISKELL Épülettervező Kft. (Budapest)
Generálkivitelezők: Zeron Zrt. - Épkar Zrt. (Budakeszi Z-É Konzorcium)
Alvállalkozó: LAVINA PLUSZ Kft. (Murony) – tető ácsmunkák
Alvállalkozó: LEMEZFEDÉS Kft. (Pécel) – bádogozási munkák
Alvállalkozó: PÓTH és FIAI Kft. (Biatorbágy) – homlokzatburkolási munkák

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában
2.) Új Királyi Lovarda (Budapest)
Építtető: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zft. (Budapest)
Tervező: KÖZTI Zrt. (Budapest)
Lebonyolító: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (Szentendre)
Üzemeltető: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Budapest)
Generálkivitelezők: West Hungária Bau Kft. - LAKI Épületszobrász Zrt. konzorcium
Alvállalkozó: PBM Mélyépítő Kft. (Budapest) - mélyépítés, cölöpözés
Alvállalkozó: Faművészet Kft. (Budapest) - nyílászárók, lovagló csarnok fa mennyezete, lambrin fal
Alvállalkozó: HOREX Kft. (Bp.) ács- bádogos munkák

Középület / egyházi kategóriában
3.) Egerszalóki Református Templom és Gyülekezeti Ház (Egerszalók)
Építtető: Egerszalóki Református Missziói Egyházközség (Egerszalók)
Tervező: Rácz Tervező Iroda Kft. (Debrecen)
Lebonyolító: Tiszáninneni Református Egyházkerület (Miskolc)
Generálkivitelező: SZépítésZ EGER Kft. (Eger)
Alvállalkozó: Majer Bádogosipari Kft. (Gyöngyös) - bádogos munkák
Alvállalkozó: L.E.SZ. Kft. (Budapest) - tető-ácsmunkák
Alvállalkozó: Vámos József egyéni vállalkozó (Arló) - épületasztalos munkák

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában
4.) Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Budapest)
Építtető: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest)
Tervező: Kőnig és Wagner Építészek Kft. (Budapest)
Lebonyolító: Kreatív 2000 Kft. (Budapest)
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Generálkivitelező: LAKI Épületszobrász Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: Faművészet Kft. (Budapest) – asztalos munkák
Alvállalkozó: Kőművészet Kft. (Pilisszentiván)- kő és műkő munkák
Alvállalkozó: Herling Restaurátor Kft. (Budapest) - festőrestaurálás, iparművészet
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