
 
 

ÉPÍTŐIPARI HETI STÁTUSZ-JELENTÉS 

 

 

 

Tárgy: Jelentés az építőipar helyzetképéről és a beérkezett javaslatokról a COVID-19 kapcsán 

 

Helyzetkép: 

 

Építőanyag-ipar:  

− A hazai építőanyag gyártók a Magyarországon legyártott termékekkel többnyire el 

tudják látni partnereiket 

− A hazai gyártóktól intenzív kiszállítások vannak folyamatban a működő építési 

projekthelyszínekre és a kereskedelem szereplőihez 

− A belföldi késztermék-kiszállítás és ellátás biztosított 

− Magyarországon a cementpiac megközelítőleg 60%-át látja el három belföldi 

cementgyár jelenleg, míg a fennmaradó mennyiség főként Szlovákiából, valamint 

Ukrajnából áramlik hazánkba. Kockázatot jelent, hogy a koronavírus miatt 

bekövetkező gazdasági lassulás cement felhasználás csökkenéshez is vezet majd, 

ezért az importnyomás ebben a szektorban is növekedni fog, mert a külföldi 

cementgyárak kapacitásuk minél nagyobb kihasználása érdekében, növelni fogják 

Magyarországra irányuló exportjukat 

− 2 nagyobb projekt állt le: a Kisvárdai Kórház és a szentesi Hungerit  

 

Problémák: 

− Az olaszországi gyárleállások és országos karantén miatt az onnan érkező 

alapanyagok és összetevők beszerzésének lehetősége átmenetileg megszűnt, ezek egy 

része helyettesítő termékekkel pótolható, azonban egy részük sajnos nem 

− A többi irányból a részleges határzár miatti feltorlódás esetenként szállítási 

késedelmeket okoz 

− A betonüzemek adalékszerei kapcsán jelentős az import-kitettség, kritikus pont, hogy 

a termelés a járvány sújtotta országokban (kiemelten Olaszországban) mikor tud majd 

újra elindulni. A leginkább érintett szakágak és termékek: épületgépészet, burkolás 

technika, száraz építészet, enteriőr, szaniter, adalékanyagok, ragasztás technológia, 

erősáram és gyengeáram szakágazat, digitális technika, biztonságtechnika, 

csomagolástechnika, nyílászárók, kőanyagok, vasalatok 

− A lakossági megrendelések jelentős visszaesése tapasztalható. A hazai kis- és 

középvállalkozások 2-3 hónapnál tovább elegendő tartalékkal nem rendelkeznek 

− Több helyen is – a szabadságok terhére - önként vállalat, illetve elrendelt házi 

karanténokról érkezett bejelentés. Ezek az intézkedések azokat a munkavállalókat 

érintik, akik feladatkörükből adódóan fertőzéskockázatos helyen voltak/dolgoztak az 

elmúlt hetekben. Hivatalosan megerősített fertőzöttről még egyik kamara, 

érdekképviselet sem számolt be 

− A CEMBETON legújabb beszámolójában arról is tájékoztatott, hogy tagjainak 

dolgozói közül jelenleg 2 fő áll hatósági karantén alatt 

− A termelés és a kiszállítások csökkenéséből fakadó első intézkedések a kölcsönzött 

munkaerő szerződések felmondását, a szabadságolások előrehozatalát jelentette már 

most a cégek egy részénél. Több esetben jelentkezni fog az elbocsátás szükségessége, 

illetve a fizetés nélküli szabadság igénybevétele, ami mind jövedelem kiesés 
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szempontjából, mind pedig a társadalombiztosítás szempontjából ellehetetleníti a 

munkavállalókat és meggyengíti a munkaadók jövőjét is 

− Számos cég a vészhelyzetet meglovagoló, drasztikus és indokolatlan áremelést hajtott 

végre, ez vonatkozik például a koronavírus elleni védőeszközök és fertőtlenítők árára 

is, ez nehézséget okoz ezek beszerzésében 

− A váci gyár AF ellátásában szereplő NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. jelezte, hogy a lecsökkent beérkező hulladék mennyisége és annak 

minőségének változása (éghető anyagarány jelentős csökkenése) miatt felére esik 

vissza az általuk részünkre átadható mennyiség, az NHKV kiírásában szereplő 

mennyiség időarányos részét nem tudják részünkre biztosítani. Az NHKV 

tájékoztatása szerint a kieső mennyiség más forrásból nem pótolható, az összes 

Magyarországon keletkező RDF UA minőség hasznosításra kerül.  

− Jelenlegi helyzetben a beszállítók egy része csak készpénzért illetve nagyon rövid 

határidőre tud terméket szállítani 

− Folyamatos problémaként a minőségi munkát biztosító szakemberek 

elérhetetlensége ,szakképzetlen, betanított munkások alkalmazása, amely folyamatos 

minőségi kockázatot és emiatt extra figyelmet igényel. Kényszermegoldások többek 

között a magas bérek biztosítása, a munkaerő átcsábítása más projektektől, a kisebb 

kivitelezési teljesítmény, a túlórák és a hétvégi munkavégzés elvárása, illetve a több 

(kisebb) alvállalkozó bevonása. 

− Több olasz és spanyol alapanyaggyártó állította le gyártását és a beszállítást az elmúlt 

héten. Ezek az alapanyag kiesések a következőkben már komolyabb termelési 

akadályokat jelenthetnek több gyártónál..(Magyar Kerámia Szövetség) 

− Német és francia térségben üzemelő beszállítóktól teljes leállásokról nem, csak a  

kapacitások csökkentéséről kaptunk információkat (Magyar Kerámia Szövetség) 

− Több vállalat tervezi - illetve be is jelentette - hogy április közepétől átmenetileg leáll, 

karbantartási és egyéb munkák előrehozásával. (Magyar Kerámia Szövetség) 

− Az ipari vállalatok körében a logisztika anomáliák állandósultak: lassú, 

kiszámíthatatlan, drága, ezeket a gondokat a teherforgalmi vasúti szállítások 

kapacitáshiánya és rugalmatlansága nem tudta feloldani (Magyar Kerámia Szövetség) 

− A héten a tovább romló forint árfolyam rontotta az üzleti hangulatot és az 

importanyagok területén jelentős áremelést generált. Több belföldi beszállító a forint 

volatilitására hivatkozva az EUR- hoz kötötte árait (Magyar Kerámia Szövetség) 

− Két jelentősebb projetkt leállásáról tájékoztat Szarka László elnök úr, ezek a 

Kisvárdai Kórház, és a szentesi Hingevit. (MEASZ) 

− A szerkezetépítői gyártói körnél az új ajánlatkérések fokozatos, mintegy 10-15%-os 

csökkenése. (MEASZ) 

− A belföldi fuvarkapacitások több visszajelzés szerint sajnos szűkülnek, 

kiszámíthatatlanok, drágulnak, 

− Többi irányból a részleges határzár miatti feltorlódás esetenként szállítási 

késedelmeket okoz 

− A szállodafejlesztések teljesen leállnak, a lakásfejlesztéseknél több mint 50-70%-os 

csökkenés várható, az iroda, logisztika, ipari fejlesztések terén pedig 20-50%-os 

csökkenésre lehet számítani.  

− A Kormányhivatalok ügyintézése jelentősen lelassult, néhol elérhetetlenné vált, ezért 

a Kormányhivatalok veszélyhelyzet alatti működését aktívabban kell támogatni. 

Különösen igaz a Fővárosi Földhivatalra, ahol az ügyintézési határidőket több 

hónapokkal lépik túl 
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Mérnöki, tervező irodák és műszaki tanácsadók: 

− A munkatársak zöme otthon dolgozik, egy-két fő ügyeleti jelleggel, posta-és egyéb, 

helyszíni ügyek intézésére az irodában. Mivel a szerződött munkákat teljesítik és a 

működő cégektől megrendeléseket is kaptak, munkatársaikat eddig meg tudták tartani 

− A közös megbeszéléseket Skype-on rendezik, a távoli elérést szervereikhez 

folyamatosan igyekeznek biztosítani 

− Ajánlatkérés még érkezik, azonban vannak olyan szakterületek, ahol bizonyos 

munkák vállalása vagy elvégzése jelentősen megnehezült. A működésüket 

felfüggesztő nagy cégek, (esetenként az ország exportképességében is jelentős 

szerepet játszó, külföldi cégek) a leállás után nem adnak megrendelést 

− Jelentkeznek az óvatosság hatásai: előfordul, hogy a megrendelők a már elindult 

fejlesztésben megállnak a következő lépcsőfokon (esteleg az első részszámlánál). Így 

például az engedélyezési terv után nem folytatják a fejlesztést, nem rendelnek meg 

kivitelezési tervet 

− Kiemelten jelentős szerepe van azoknak az állami projekteknek (például osztatlan 

közös földtulajdon megszüntetése), amelyek egyrészt külterületi helyszíneléssel 

járnak (ami teljesíthető), másrészt nem függenek a magángazdaság fejlesztési 

kockázatokkal kapcsolatos megfontolásaitól 

− A hazai tervezőirodák egyéni vállalkozók, mikro- kis- és középvállalkozások, ezért a 

munkatársi viszonyra a családiasság jellemző, ami egyúttal azt is jelenti, hogy csak a 

legvégső esetben kerülhet majd sor a munkaviszony megszüntetésére 

− A tervezők, a kivitelezők – végső soron a megrendelő - számára is rendkívül fontos, 

hogy a szakági tervezés minden eleme működőképes maradjon. Ezért mindegyik 

tervező erősen érdekelt a többiek működőképességében. Ha például a geodéta vagy 

geotechnikai tervezés nem tudja ellátni feladatát, a mögötte következők sem jutnak 

hozzá a munkavégzés lehetőségéhez 

Problémák: 

− Jelentősen megnehezült azoknak a munkája, akiknek (pl. liftfelügyelők, tűzjelző 

rendszereket felülvizsgálók, munkabiztonsági ellenőrök, műszaki ellenőrök) feladatai 

csak személyes találkozókon keresztül végezhetők el. Ezek teljesítése nem lehetséges 

távmunkában. 

− Mivel az államigazgatási szervezetek is ügyfélforgalmat korlátozó intézkedéseket 

hoztak, az ezekkel – például a földhivatalokkal – rendszeres kapcsolatot tartó 

tervezőirodáknál érződik az ügyintézés nehézkesebbé válása 

− Gondot okoz, hogy egyes szaktervezői területek mögött rendszeres közreműködők 

látnak el feladatokat. Például a geotechnikai tervezés jelentős labormunkára 

támaszkodik, a laborok azonban egyre kevésbé végeznek benti munkát. Hasonló a 

helyzet például a mintavételi fúrások esetén: előfordul, hogy a közreműködők csak 

zöld mezős fúrásokat vállalnak, budapesti – azaz nagyvárosi – munkát nem 

− Nagyobb – szakterületénél fogva kiemelkedően nagy adatforgalommal dolgozó - 

tervező irodák jelezték, hogy az otthoni munkavégzésre nem készültek fel a cégek. 

Ehhez a megfelelő hardveres, szoftveres és internetes lehetőségek nem állnak 

rendelkezésre, kritikus a net sebessége, a gyakori lefagyások miatt többen már a 

hálózatos munkáról leválva dolgoznak, ami viszont folyamatos és rendszerezett 

adatfile cserére kényszeríti őket. A rajzos adatmennyiség mellett számítási modelleket 
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is kell cserélnünk, amelynek a mérete egy nagyobb projekt esetében meghaladja a 100 

gigabyte méretet is 

− Az otthoni munkavégzés hatékonysága otthon maradt gyerekek esetében nagyon 

visszaesik, mert a szülők veszik át a pedagógusok szerepét 

− Jellemzően két-hat fővel dolgozó mikro vállalkozások esetében problémát jelent a 

munkavállalók megtartása, az otthoni munkavégzés nem megoldható a csoportos 

munkavégzés során a dolgozók ki vannak téve a fertőzésveszélynek, mely óriási 

veszteséget okoz a munkaadó számára 

− Az építőiparra közvetlenül ható felújítási piacon sorra maradnak el a tervezett 

beruházások. A társasház-felújítási piacon a vírus következtében sok felújításokról 

döntő közgyűlés elmaradt, de az egyedi építésű lakóingatlanok esetében is leállnak a 

megrendelésekkel.  

− A mérnökök elsőként a piaci szféra rendeléseinek gyors lemondásait érzékelték, de 

mára a közszféra visszalépését is tapasztalják.  

− A mérnökök véleménye megoszló, azonban jelentős része (51%) úgy érzékeli, hogy 

ő, vagy vállalkozásának tartalékai három hónapnál rövidebb ideig bírnák a 

megrendelések hiányát, 28%-a csődbe menne vagy nincs válasza a helyzetre,  36 % -

a tervez aktív válságmenedzselő eszköz bevezetését 

− A nehezen beszerezhető külföldi behozatalú termékek körébe tartoznak a 

hűtőközegek is 

 

Javaslatok: 

 

− A kormányzati projektek fenntartásának biztosítása, illetve mielőbbi folytatása, az 

útépítési, infrastrukturális beruházások felgyorsításán túl 

− Az állami projektekben részlegesen előrehozott fizetési rendszer (teljesítési előleg), 

− A határidők felülvizsgálata, a késedelmi kötbérek elengedése, 

− Áthidaló működési hitelek biztosítása alacsony kamatlábbal, 

− Járulék és adófizetési kedvezmény munkavállalók megtartása esetén (nagyobb 

mértékben) 

− Járulék és adófizetési kedvezmények kötetlenül (kisebb mértékben), 

− Cégek adóelőleg feltöltésének elengedése (csökkenni fognak a bevételek, és a 

túlfizetett adóelőleg nagy terheket jelent), ill. negyedéves bevételhez mért adóelőleg 

befizetés meghatározása 

− Részleges áfavisszatérítés bevezetése mind az új építésekre, mind pedig a 

korszerűsítésekre, felújításokra 

− A járványügyi vészhelyzet miatt várhatóan legalább 2020.06.30-ig üresen álló 

óvodák, iskolák, gimnáziumok és egyetemek, főiskolák épületeinek energetikai 

felújításának megkezdése javasolt. Ez az időszak a nyári szünettel együtt műszaki 

előkészítési és tervezési szempontból ideális lehetőséget teremt a már előkészített 

vagy részlegesen előkészített felújítások elindítására 

− Szervezett, egycsatornás, online jelzőrendszer kialakítása az ágazat számára. A 

jelzőrendszeren keresztül az ágazati szereplők folyamatosan jelezhetik az azonnali 

segítséget, beavatkozást igénylő konkrét szükségletüket 

− A futó építőipari támogatási programok esetén (ÉPÍTŐ-1-4) szükséges megteremteni 

a jogszabályi környezetet, hogy csoportosan meghosszabbításra kerülhessen a 

befejezési és elszámolás benyújtási határidő 2020.12.31. napjáig 
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− Azokban az esetekben, ahol a megvalósulás meghiúsulása, csúszása igazoltan a 

járvány okozta nehézségeknek köszönhető, az uniós támogatási programban 

megvalósuló projektek teljesítési és beszámoló benyújtási véghatáridejének 

meghosszabbítása 2022.12.31-ig 

− Széles körű beruházás ösztönző csomag bejelentése (pl. fejlesztési adókedvezmény, 

hitelezési program), 

− Kedvező forgótőke hitel létrehozása 

− Kieső keresetre kompenzáció (a kényszerszabadságra küldött munkavállaló 

munkabér kompenzációja) 

− SZÉP kártya nettó összegen (járulék és adómentesen) történő működtetése 

− Munkabér előleg 6 havi visszafizetési határidejének kitolása 1 évre 

− Kockázatos munkaköröknél (ahol sok a direkt kontakt) adókedvezmény a jutalmakra 

− Ha nem is hatósági árral, de valamilyen szabályzattal célszerű lenne maximalizálni a 

munkabiztonsági eszközök és termékek árait legalább a vészhelyzet időtartama alatt 

− Az építőiparban fizetési határidőt egységesen maximum 10 napban kellene 

meghatározni, hogy a beszállítók készpénzfizetési igényét is teljesíteni lehet. A 

forint/euró árfolyam alakulása, a magas árfolyam miatti árfolyamveszteség 

kormányzati kompenzációját javasoljuk   

− A felújítási program fókuszaként az lakóépületek energiahatékonyságának javítását 

célzó beruházásokat, az ilyen épületekben való tartózkodás, otthon végzett munka 

hosszú távon nem jelentene nagymértékben megnövekedett energiafogyasztást 

− „Otthon Melege” program újraindítása olyan kerettel, ami hosszútávon biztosítja az 

építőipar munkáját. A program kapcsán annak meghatározásával, hogy pontosan mi 

tartozik kizárólagosan magyar termékek kategóriájába fokozott óvatossággal kellene 

eljárni, az estlegesen túl szűken vett értelmezés erősen piactorzító hatású lehet. 

− Átfogó lakossági épületenergetikai program: egy kiszámítható és stabil szabályozási 

környezet, valamint egy hosszú távú, tervezhető, hatékony ösztönző- és támogatási 

rendszer a lakosság, a piac és az állam érdekeit egyaránt szolgálná. A folyamatosan 

felmerülő beruházási igények stabil és kiegyenlített piaci körülményeket 

teremtenének, amellyel egyúttal az ország energiahatékonysági vállalásai is 

teljesíthetők lennének.  

− A ZFR/TÁV-2019 fűtéskorszerűsítési, okos költségmegosztó szerelési pályázat 

folytatása, kibővítve a saját kazános körrel rendelkező lakóházakra   

− „Felújítási stratégia”, a jól tervezhető munkamennyiséget is 5-10 éves távlatban, 

konkrétan lebontva volumenekre lés forrásokra, elkerülve a kiszámíthatóság hiányát 

− A koronavírus-járvány okozta foglalkoztatási válság enyhítése érdekében az állam 

széles körben vállalja át a bajba jutott vállalatoktól a bérköltségek mintegy 50-80 

százalék hányadát, egyúttal tegye lehetővé rugalmas munkaszervezést („Kurzarbeit”), 

ez a MÉASZ részéről támogathatónak látszik a Versenyszféra és a Kormány Állandó 

Konzultációs Fórumán elhangzott MGYOSZ-javaslat. 

− ÉPÍTŐ-5.2020.5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának 

növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről - 2020/1. A modern 

eszközök és gépek beszerzésén túlmenően támogatni szükséges elsődlegesen az 

átmeneti nehézséggel küzdő, de stabilnak mondható KKV-k munkavédelmi ill. 

munkaegészségügyi feltételeinek biztosítását, munkahelyek megtartását (a 

bértámogatási támogatási intézkedésének növelése). A támogatási program keretében 

is szükséges ösztönözni a K+F+I tevékenység erősítését és a beruházás-menedzsment 

ismeretek erősítését.  
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− Újépítésű lakásokra vonatkozóan 5% ÁFA + 4% lakáspolitikai járulék bevezetése 

(azzal, hogy a 4% felfüggesztésre kerül 2 évre) 

− Az új építésű logisztikai és ipari épületek regionális versenyhátrányának 

megszűntetése az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. 

(VI.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) e) pontjának kiterjesztésével logisztikai és ipari 

épületekre. 

− Az MNB Növekedési és Hitelprogramjának újraindítása az új ingatlanfejlesztések 

finanszírozásának fenntartása érdekében. 

− Járulékmentesség az építőipari dolgozók számára is. 

− A magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalók 

visszatérésének biztosítása. 

− A nemzetközi árufuvarozás zavartalan biztosítása szükséges, ehhez kapcsolódó 

teljeskörű egészségügyi feltételrendszer kidolgozása 

− 2020. március 16-án érvényes engedélyek, hatósági és szakhatósági hozzájárulások, 

állásfoglalások, stb. érvényességének meghosszabbítása 12 hónappal. 

− Az épületek energetikai követelményének szigorításáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM 

rendelet 2021. január 1-től től hatályos módosításának bevezetését javasoljuk 1 évvel 

később 2022. január 1. dátummal életbe léptetni. 

− Közjegyzők online (pl.: Skype) csatornán is működhessenek.  

− A Fővárosi Földhivatal ügyintézési határidőt nem tudja tartani, ennek támogatására, 

feladatok ellátására be kell vonni más Földhivatalokat. 

− Legyen moratórium az ÁFA befizetése esetén, településrendezési szerződésben 

(TRSZ) vállalt kötelmek biztosítása és azon esetekben, amennyiben a szállító tudja 

igazolni, hogy a vevő nem utalt, vagy nem utalt időben, hogy az ÁFÁT be tudja 

befizetni. 

− A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) alóli mentesülés mérnöki 

tevékenységet végző vállalkozók számára. A munkaerő megtartásra irányuló 

pályázati támogatásra, valamint a munkabér egy részének állam általi átvállalásának 

lehetősége. 

− Távmunka támogatása pályázati rendszerben, mérnöki munkák esetében könyvelési 

előírások módosítása. A szoftveres beszerzések esetében a vételi évben 50%, míg a 

maradék 50% a rá következő évben írható le költségként. Javasoljuk ezen a szabályok 

módosítását az otthoni munkavégzéshez szükséges beruházásokra  

− a hűtőközeg behozatallal foglalkozó cégeket államilag támogatni a „vész-készletek” 

létrehozására, kedvezményes hitelek biztosításával. 

  

 

 


