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KIK VAGYUNK?
SZARKA LÁSZLÓ - ELNÖK

TAGJAINK

•Rendes tagok: szakmai MEPS – Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete
szervezetek:
MÉGSZ - Magyar Épületgépészek Szövetsége
• Tiszteletbeli tagok
(magánszemélyek)
MÉVSZ - Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség
• Pártoló tagok: hazai
MATÉSZ - Magyar Téglás Szövetség
gyártók; iparvállalatok:
MMAE - Minőségi Magyar Ablakgyártók Egyesülete
Austrotherm Kft.
Creaton Kft.

Baumit Kft.
TÜV Rheinland Intercert Kft. Xella Magyarország Kft.

Dörken Kft.

Rigips Kft.

ÉMI nKft.

Rockwool Hungary Kft.

VELUX Magyarország Kft.

Munkánk során a teljes hazai építőanyag gyártó szektort képviseljük.

KONTEXTUS – HOL ÁLLUNK?
Monoton növekvő emelkedés ~ 3éve
Épületek építése (2018 december– bázishoz képest): + 21,3%, 2018 TELJES ÉV: +16%
Új szerződések bázis alapon: + 30%, épületek +14%
2018 egészében december végéig: 3.345 mrd forint termelési érték
CPR - piaci alkalmazkodás
megkezdése

Krónikus kapacitáshiány

2019-ES NÖVEKEDÉST MEGHATÁROZÓ FŐBB TERÜLETEK

Állami, intézményi
beruházások

• 2023-ig kb. 14 ezer mrd forint megbízás az
építőipar számára az államtól
• Épületek, közintézmények
• Infrastruktúra

Ipari beruházások

• Meghatározó nagyberuházások elindulása: BMWgyár, Mercedes- és Hankook-bővítés, logisztikai
központok, egyéb ipari épületek

Termékgyártási
költségnövekedés

•
•
•
•

Erős nyomás működési hatékonyságnövelésre
Továbbra is meglévő bérnyomás
10-15% energia-áremelkedés
Kétszámjegyű várható fuvardíj-növekedés

NÖVEKEDÉS DINAMIKÁJÁT MEGHATÁROZÓ FŐBB TERÜLETEK – FOLYT.

Újlakás-építés

Épületenergetikai
korszerűsítések

Hatékonyságnövelés
ösztönzése

• Vidéki CSOK
• Családvédelmi program elemei

MÉASZ: új építés
és korszerűsítés
egységes megközelítésben:
- részleges ÁFA-visszatérítés
CSOK magánerős beruházás
mintájára

• „Bennragadt” VT-források vonzóbbá tétele
• Felértékelődött CO2-kvóta - Otthon melege program
folytatása nagyobb léptékben
VT forrás mellé VNT rész
• Adójóváírás lehetősége
Részleges ÁFA-visszatérítés

•
•
•
•

legyen
Gyártói iparfejlesztés:
„hazai gyártó”: MagyarTechnológiai fejl. támogatás
országon fejleszt,
Termelékenységet növelő pályázatok
foglalkoztat, és fektet be.
Értéklánc gyorsítása
Értéklánc szorosabb együttműködése – mintaprogram
kormányzati támogatással

AZ ÉPÍTŐANYAG PIACRA KIHATÓ FŐBB TENDENCIÁK
2019 FEBRUÁRJÁBAN
Beépítési kapacitásszűke
hátráltatja a növekedést
Újlakás-építések: a professzionális
fejlesztők sokszor inkább a közepes
minőségű megoldásokat preferálják:
Azonnalra rendelés

• Hidegburkolás, tetőfedés különösen érintett

• HMV megoldások, épületgépészet
• Energetikai szint: a pillanatnyi szabályozásnak megfelelés
• Nagyobb beruházásoknál is + előre „betárazás”, kereskedőnél
parkoltatás
• 2018 végétől csökkenés kezdődött

Tudatos, minőségi választás némi
erősödése

• Magánberuházóknál tudatosság-növekedés (pl. nyílászárók) - de
még nagyon messze vagyunk az optimálistól!
• Kulcsrakész szolgáltatások iránti igény növekedése

Élőmunka-igény csökkentése

• Termékfejlesztés: törekvés az élőmunka-igény csökkentésére
• Vállalási díjak építőanyag árakat messze meghaladó növekedése
• ÉVOSZ: 2018 Q1-Q3: 15-22% jellemző

Egyelőre gyengébb energetikai
korszerűsítési piac

• Jelentős érzékelt beruházói igény mellett
• Részben hiányzó ösztönzők

FŐBB ÉRINTETTEK – AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK ÚTJA:
A CPR SZABÁLYOZÁS A TELJES ÉRTÉKLÁNCOT ÉRINTI

JOGALKOTÓ

SZAKMAI
SZÖVETSÉGEK

ÉPÍTŐANYAG
GYÁRTÓK

TERVEZŐK

ÉPÍTŐANYAGKERESKEDŐK

SZAKÉRTŐ ÉS
VIZSGÁLÓ
SZERVEZETEK

KIVITELEZŐK

MEGRENDELŐK

MŰSZAKI
ELLENŐRÖK

ÉPÍTÉSGAZDASÁGBAN ÉRDEKELT HATÓSÁGOK

CPR ALKALMAZÁSÁNAK EDDIGI FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI

• Közel 6 év tapasztalat alapján:
• Az irány pozitív
• A rendszer nem lett egyszerűbb
• A teljes adaptáció lassan megy végbe
• Egyre komplexebb lakóépület beruházások – sokféle építési termék
• Konjuktúrában a professzionális és magánerős projektek eltérő problémái
•Jogszabályok (pl. 275./2013. kormányrendelet) alkalmazása egyes speciális esetekben
• Higiéniai épületgépészeti rendszerek komponensei
• tűzvédelmi berendezések összetevői
E területen az érintett tagok szerint további egyértelműsítés szükséges.
- Kölcsönös elismerés elvének érvényesítése
- Mi számít tartósan beépítettnek, pontosan hol a határ? („állandó jelleg”)
„Aminek van teljesítmény nyilatkozata, az beépíthető” vs. forgalmazható – a
gyakorlatban még mindig félreértéseket generál a piacon.
Ezzel párhuzamosan: CÉL – TERV – MEGVALÓSÍTÁS - > teljesítmény „gap”
• A megújulóenergia és épületgépészet egyre fontosabb, beépített érték aránya
növekszik:15-20%

ÉRINTETTEK – FŐBB TAPASZTALT JELLEMZŐK; POZITÍVUMOK ÉS
HIÁNYOSSÁGOK AZ ÉRTÉKLÁNCBAN
GYÁRTÓK, KERESKEDŐK, KIVITELEZŐK
A termék útja
Építőanyag gyártók

Összehasonlíthatóság; iparági
minőségi emelkedése

Nincsen szállítói megfelelőség –
tényleges műszaki képesség
felértékelődik, hangsúly a telj.
jellemzőkön

Nemzetközi cégek gyorsabb átállása
- kisebb gyártók lemaradásban
voltak a teljes implementációban

TNY- online elérhetőség biztosítása

Építőanyag kereskedők

ÉKE: TNY„Hasznos és szükség van
rá.”
A kereskedelemben a vezető cégek
evidens szolgáltatásként tekintik.
Szaktanácsadás: piaci
megkülönböztető erő
Megfelelés még nem teljeskörű.
Vevői tájékoztatási kötelezettség,
igény szerint nyomtatva is.
Kisker vonalon rendkívül megterhelő
a jogszabályi megfelelés elaprózott
tételeknél (akár 10-féle TNY
kinyomtatása)

Kivitelezők

Jelentős attitűd-különbség
cégméret és szakértelem
mentén. Alapvetően jó
együttműködés;
Nagyobb (~10 fő feletti
nagyobb cégek):
- jogszabályi megfelelésre
törekvés jellemző
– gyártói terméktámogatás
igénybe vétele
Mikrocégeknél alacsonyabb TNY
ismeret, „ügyeskedések” –
- bekérik és feltöltik a tartalmat
nem mindig vetik össze a tervező
által előírtakkal
- „Kreatív helyettesítések”

ÉRINTETTEK – FŐBB TAPASZTALT JELLEMZŐK
AZ ÉRTÉKLÁNC MENTÉN (FOLYT.)
TERVEZÉS ÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉS
A projektek nagy részében
problémamentes
együttműködés!

Gyártói percepciók

Észlelt nehézségek

Tervezés

Műszaki ellenőrzés

Tervezői felelősség megnőtt > a tervezők ennek tudatában
vannak.
A tervezők egy részénél
infomációhiányt érzékelünk.

Gazdaságfehérítésben
kulcsszerep.
Általában jól informáltak –
ez a projekt mérettel
rendszerint arányos.

Rendszer szinten gyakran nem
naprakész általános Ismeretek (kiírás):
- „Xy termék vagy
azonos”szerepeltetése akkor is, ha
az nem indokolt.

„Teljesítmény nyilatkozat lejárt”
- CE jelzés megkövetelése nem
harmonizált szabvány esetén
- szállítói megfelelőségi
nyilatkozat kérése

NEM-MEGFELELŐSÉG, HAMIS TNY – NEMZETGAZDASÁGI KÁROK

• A rossz minőségű - fogyasztóvédelmi szempontból kifogásolható - teljesítmény
nyilatkozatnak (TNY) nem megfelelő fizikai tulajdonságú, vagy fiktív nyilatkozattal
bíró, importból származó építőanyagok szinte akadálytalan felhasználása
lehetséges.
• Hatósági eszköz- és kapacitáshiány:
• Szakemberek alacsony száma; informáltság és naprakészség több iparágat
tekintve véges
• Terep ellenőrzés gyártói részről nem érzékelhető.
• Ellenőrzésekre vonatkozó kommunikáció nem érzékelhető.
• Végrehajtás (beépítési-) ellenőrzés kevéssé érzékelhető.
• Szankcionálásról nincs információ.
Mindez jelentős versenyhátrány a tisztességesen működő vállalkozásoknak!

JAVASLATAINK

1. ÁTFOGÓ EGYSÉGES ÉPÍTÉSI TERMÉK ADATBÁZIS VALAMENNYI ÉPÍTÉSI
TERMÉKRE
- Hiánypótló erővel bírna: jelentősen támogatná a tervezői munkát, amely kedvező
hatással lenne minden tervezési munka idejére és költségére, a végeredmény
minőségére (energetikai megfelelőségére).
Meglévő, üzleti alapú adatbázisok megvizsgálása és akár együttműködési alapú
hasznosítása célszerű. Ilyen adatbázis érhető el például a TERC Kft.-nél és a
FAPEDIT rendszerben.
• Feltöltés esetén ellenőrzési visszakövethetőség
• Tervezők számára jelentős támogatás: tervezési idő csökkentése, költségcsökkentés,
a végeredmény minősége javul.
• Valamennyi piaci szereplő számára összemérhető.
• „Szürke” forgalom kiszűrésének szakmai támogatása !

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MEGLÉVŐ ADATBÁZISOKKAL:

JAVASLATAINK – FOLYT.

2.
ELLENŐRZÉS
JELENTŐS
ERŐSÍTÉSE
SZÜKSÉGES

• Kivitelezési helyszínek ellenőrzése:
• Kiírás szerinti beépítés ellenőrzése (ténylegesen az a
termék épül-e be?)
• E-napló és fizikai megvalósítás összevetése
• Beépített termék terv szerinti egyezősége
• Eladási helyszínek: ellenőrzés rendszerének kialakítása
• Kísérő dokumentáció, TNY ellenőrzése
• Szúrópróba-szerű fizikai termékvizsgálat
• Bárki tehessen bejelentést és kérhessen ÉMI-vizsgálatot!
• forgalmazó szankcionálása
• külföldi intézménynél engedély visszavonás
kezdeményezés, CE jel visszavonásának
kezdeményezése
• Nyilvánosságra hozatal
• Elkülönített piaci ellenőrzési források
• Pénzügyi források: szükséges, hogy legyen költségvetési
forrás az építőanyagok, építési termékek műszaki
alapdokumentuma (termékszabvány, NMÉ) szerinti fizikai
vizsgálatára – piacon látható eredménnyel
• Résztvevő humán-erőforrás bővítése és képzése

JAVASLATAINK – FOLYT.

3. KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

4. SZABÁLYOZÁS FINOMÍTÁSA

• Meglévő tájékoztatási és képzési
dokumentumok/eszközök/folyamatok
áttekintése
• Időben fenntartott képzés
• Műszaki ellenőröknek
• Kivitelezőknek
• Kereskedőknek
• (Magán-)beruházóknak

• Megfontolandó a szabályozás; a 275-ös
rendelet felülvizsgálata; egyértelműsítés
• gyártói tapasztalatok alapján
• piacfelügyeleti hatóságok véleményével
együtt
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SZARKA LÁSZLÓ - ELNÖK

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

 iroda@measz.hu

