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Legfontosabb megállapítások
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Legfontosabb megállapítások #1

A minta
összetétele

Az ágazatban
működő
vállalkozások
jelenlegi helyzete



A riport 58, az építőipar illetve építőipari szolgáltatás területén működő
vállalkozás összesített válaszait mutatja be.



Ezen vállalkozások többsége (60%) kisvállalkozás, de ebben az ágazatban
több közepes (24%) és nagy (10%) cég is szerepelt a mintában, míg
mikrovállalkozás csak elvétve (5%). Ennek is köszönhető, hogy valamelyest
kedvezőbb a helyzetük, mint más, mikrovállalkozás hangsúlyos ágazatban.



Az építőipar területén működő vállalkozások közel harmadát komolyan
sújtotta a koronavírus járvány, de szerencsére legnagyobb hányaduknak
(45%) csak mérsékelt károkat okozott, és 17%-uk abban a kivételes
helyzetben van, főként a közepes- és nagy vállalatok, hogy eddig nem
szenvedtek el veszteségeket, 3%-ukra pedig még kedvezően is hatott.
Akiket negatívan érintett, legnagyobb problémaként a kereslet csökkenését
(55%) jelölték meg, de több mint harmaduknak a munkakörülmények
megváltozása, a munkaerő rendelkezésre állása és az alapanyag
beszerzése is gondot jelent.
Az építőipari cégek közel kétharmadának kellett megszorító intézkedést
hoznia, ami a többi ágazathoz viszonyítva valamelyest kedvezőbb, de ez
inkább
a nagyobb létszámmal működő vállalkozásokra igaz.
Összességében a vállalkozások harmada kényszerült létszám illetve
munkaidő csökkentésre, leállásokra, ötödük pedig a munkabérek területén
tett lépéseket.
Az építőipar területén működő cégek likviditási helyzete valamelyest
kedvezőbb, mint a többi ágazatban. Közel kétharmaduk abban a szerencsés
helyzetben van, hogy rendelkezik három hónapra, vagy annál is hosszabb
időre elegendő tartalékkal. Negyedük akár félévig is kitart.
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Legfontosabb megállapítások #2



Az építőipari vállalkozásoknak kevésbé negatív az elkövetkezendő
három hónapra vetített jövőképük, de azért ők is csökkenő tendenciákat
várnak.



A forgalom alakulását tekintve jó esetben 24%-os, rossz esetben pedig
50%-os forgalom csökkenéssel számolnak.



A munkaidő, munkabér csökkentést illetően úgy érzik, jó esetben
átlagosan csak alkalmazottaik 16%-ának, rossz esetben pedig 48%ának kell csökkenteniük a munkaidejét, bérét.



Az elbocsátások tekintetében voltak a legkevésbé borúlátóak, a
legrosszabb esetben 26%-os leépítéssel számolnak, de jó esetben
csak dolgozóik 6%-ától kell megválniuk.



A válságidőszakot jó esetben még további 4, rossz esetben 8 hónapra
teszik.

Várakozások
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Legfontosabb megállapítások #3

Igényelt
támogatások



Viszonylag stabilabb pénzügyi helyzetüknek köszönhetően az elkövetkezendő 3 hónapot az
építőipari vállalkozások főként saját tartalékaikból (53%) és a korábbi, még ki nem fizetett
teljesítésekből (52%) tervezik finanszírozni. Emellett azonban sokan - főként a kisvállalkozások
- az állam támogatását is várják és hitelben is gondolkodnak.



Spontán megfogalmazott igényeik elsősorban a járulékok (31%) és az adóterhek csökkentésére
(26%) irányultak, így a vizsgált gazdaságvédelmi intézkedések közül is ezeket értékelték
magasra. Természetesen az egyszeri, vissza nem térítendő támogatást is hasznosnak érzik, de
mivel pénzügyi gondjaik más ágazatokhoz képest kisebb nagyságrendűek, így számukra ez a
fajta segítség sem az elsők között szerepel.



Ugyanakkor számos speciális igény merült fel részükről:
 A legtöbb a beruházások területét érintette:
 beruházások élénkítése, állami beruházásokba történő bevonás
 állami és önkormányzati infrastruktúra beruházások ösztönzése
 már jóváhagyott, de leállított építőipari állami beruházások elindítása
 közbeszerzések felgyorsítása, kiírások előre hozatala (E-ON, ELMÜ, NKM, MAVIR)
 új pályázati projektek építőipar, épületenergetika, Széchenyi 2020
 Sok igény érkezett az építőipari áfa csökkentés tekintetében
 5% áfa minden építőipari tevékenységre
 új ingatlanok 5% áfájának visszahozása
 építőipari alapanyagok áfájának csökkentése
 építkezés alatti áfa visszaigénylés könnyítése
 Építőanyag árak szabályozása, mert külföldi alapanyag nem lévén, a hazai kereskedők árat
emelnek
 Telekadó csökkentése
 Szerződéses határidők meghosszabbítása, automatikusan legalább egy hónappal
 Nem csak a kivitelezők, hanem a mérnökök, tervezők támogatása is elvárt.
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Legfontosabb megállapítások #4

Igényelt
támogatások



A Nemzeti Válságkezelő Központ létrehozását az építőipar területén működő
vállalkozások közel kétharmada jó ötlenek tartja, viszont negyedük szerint
fölösleges.



A BKIK 6 pontos csomagjából ebben az ágazatban a követeléskezeléssel
kapcsolatos javaslatot tartják a legígéretesebbnek. A gazdaság egészére
nézve a válaszadók több mint fele hasznosnak ítélte és 49% nyitott lenne az
igénybevételére is.



A SZÉP kártyán keresztül adható adómentes jövedelem ötletét is hasonlóan
jó elképzelésnek tartották. Az ágazat válaszadóinak fele össz-gazdasági
szinten hasznosnak találta, és 42%-uk nyitott az igénybevételére.



A generációváltást támogató javaslatot a gazdaság egészére nézve a
válaszadók több mint harmada (37%) hasznosnak ítélte, és hasonló arányban
(39%) nyitottak rá, hogy maguk is igénybe vegyék.



Az eszközfelvásárlási megoldást a válaszadók negyede a gazdaság egészére
nézve még hasznosnak ítélte, saját részükre történő igénybevételére már
kevesebben (21%) mutattak nyitottságot, többségük (62%) elutasító volt.



A legkevésbé hasznos (22%) és a legkevésbé vonzó (21%) elképzelés, hogy
tőkeinjekcióért cserébe az állam kisebbségi tulajdonossá váljon egy cégben.
A vállalkozások többsége (60%) biztosan nem venné igénybe.
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Részletes eredmények

A kutatás adatai, a szegmens
összetétele
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Kutatási design

Az
adatfelvétel
módja

Online
kitöltések

Telefonos
interjúk

ÖSSZESEN

58
VÁLASZ

60%

Cégméret
szerinti
megoszlás

24,1%
10,3%

5%

mikrovállalkozás

kisvállalkozás

közepes vállalkozás

nagyvállalat
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Részletes eredmények

A vállalkozások jelenlegi helyzete,
válságreakciók
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A koronavírus hatása az építőipar, építőipari szolgáltató ágazatban
2020 áprilisáig
Az építőipar területén működő vállalkozások is negatív hatásokról számoltak be, bár legnagyobb hányaduknak (45%) csak mérsékelt
károkat okozott a koronavírus járvány, de közel harmadukat komolyan sújtotta. 17%-uk abban a szerencsés helyzetben van, főként
a közepes- és nagy vállalatok, hogy eddig nem érintette őket, 3%-ra pedig még kedvezően is hatott. Az ágazat legnagyobb
problémája a kereslet csökkenése (55%), de több mint harmaduknak a munkakörülmények megváltozása, a munkaerő
rendelkezésre állása és az alapanyag beszerzése is gondot jelent.

A mai napig bezárólag hogyan érintette a koronavírus az Önök vállalkozásának működését?
nagyon súlyos, szinte visszafordíthatatlan károkat okozott

2%

súlyos károkat okozott

29%

eddig mérsékelt károkat okozott

45%

nem érintette a vállalkozást
kissé kedvezően hatott a vállalkozásra
inkább kedvezően hatott a vállalkozásra
nagyon kedvező hatása volt a vállalkozásra
nincs válasz

17%
0,0%
3,4%
0,0%
3,4%

Bázis: n=58

Milyen tényezők azok, ami miatt a koronavírus károsan érintette a cég tevékenységét?
a cég termékei, szolgáltatásai iránti belföldi kereslet csökkenése

55%

megváltozott munkafolyamatok, munkarend, munkakörülmények

39%

a munkaerő rendelkezésre állása nehézkes

36%

alapanyag beszerzési problémák belföldről

34%

alapanyag beszerzési problémák külföldről

34%

megnőtt a vállalkozás követelésállománya, a partnerek elmaradnak a számlák kifizetésével

27%

a cég termékei, szolgáltatásai iránti külföldi kereslet csökkenése

9%

csökkenő árak az ágazatban, ami csökkenti a profitabilitást

9%

Bázis: akiknek károkat okozott, n=44
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések jellege az építőipar,
építőipari szolgáltató ágazatban 2020 áprilisáig
Az építőiparban a cégek közel kétharmadának kellett megszorító intézkedést hoznia, ami a többi ágazathoz viszonyítva
összességében valamelyest kedvezőbb, de ez inkább a nagyobb létszámmal működő vállalkozásokra igaz.
A vállalkozások harmada kényszerült létszám illetve munkaidő csökkentésre, leállásokra, ötödük pedig a munkabérek területén
hozott megszorító intézkedést.

Szükség volt már bármilyen megszorító intézkedésre az Önök
vállalkozásánál a koronavírus miatt?

38%

nem volt szükség ilyen intézkedésre
csökkentettük az aktív dolgozók létszámát, munkaidejét, megváltoztattuk a munkarendjüket

33%

visszatartottuk vagy csökkentettük a dolgozók bérét
be kellett zárni egy vagy több üzemet, egységet, irodát

7%

bizonyos számlákat nem fizettünk ki

7%

nem válaszol, egyéb

Bázis: n=58

21%

10%
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések mértéke az építőipar,
építőipari szolgáltató ágazatban 2020 áprilisáig
Az építőipari ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében a legjellemzőbb intézkedések a munkaidő csökkentése, a
bércsökkentés és az otthoni munkavégzés elrendelése voltak. Ez utóbbi főként a nagyvállalatok megoldása volt, és a válaszadó
vállalkozások összlétszámát tekintve ez érintette legnagyobb arányban (11%) a dolgozókat. Elbocsátásra a megkérdezett cégek
12%-a kényszerült, ez összességében 5%-át érinttette a dolgozói összlétszámnak.

A cégek ennyi
százalékánál történt
intézkedés a
koronavírus
hatására

Ahol volt, ott
átlagosan a
dolgozók ennyi %-át
érintette az
intézkedés

Főben megadva
ennyi alkalmazottat
érintett az
intézkedés

Ez a mintában
szereplő cégek
összlétszámához
(10 189 fő) képest
ennyi %

munkaidő csökkentése

24%

53%

289 fő

3%

otthoni munkavégzés elrendelése

22%

40%

1132 fő

11%

bércsökkentés

22%

45%

177 fő

2%

bónuszok törlése

16%

83%

126 fő

1%

kötelező fizetett szabadság

16%

31%

302 fő

3%

elbocsátás

12%

33%

45 fő

0,4%

9%

41%

262 fő

3%

fizetés nélküli szabadságra küldés
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Számlák visszatartása, kintlévőségek
Az építőipari vállalkozásoknak csak a 7%-ánál fordult elő, hogy nem tettek eleget a fizetési kötelezettségeiknek, viszont
mindegyikük az üzleti partnereinek nem fizetett.
Ami a kintlévőségeiket illeti, sokkal kedvezőtlenebb helyzetről számoltak be, több mint harmaduknak már tartoznak a partnerei.

számlák, amit a vállalkozások
visszatartottak:

a koronavírus miatt
elmaradt számláinak
kifizetésével:

7%

üzleti partnerek számlái

A teljes minta 7%-a 100%

közüzemi számlák 2%

n=58

adók, járulékok

2%

25%
25%

Bázis: n=4

a partnerek fizetési morálja:
55%
28%

10%
1-2 partner
nem fizetett

sok partner
nem fizetett

7%
nem volt
elmaradás

nincs válasz

Bázis: n=58
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Részletes eredmények

A közeljövő a vállalkozások
szemével
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Várakozások
Az építőipari vállalkozásoknak kevésbé negatív a jövőképük. A forgalom alakulását tekintve jó esetben 24%-os, rossz esetben
pedig 50%-os forgalom csökkenéssel számolnak. A munkaidő, munkabér csökkentést illetően úgy érzik jó esetben átlagosan csak
alkalmazottaik 16%-ának, rossz esetben pedig 48%-ának kell csökkenteniük a munkaidejét, bérét. Az elbocsátások tekintetében
voltak a legkevésbé borúlátóak, a legrosszabb esetben 26%-os leépítéssel számolnak, de jó esetben csak dolgozóik 6%-ától kell
megválniuk. A válságidőszakot jó esetben még további 4, rossz esetben 8 hónapra teszik.
A forgalom /
megrendelés-állomány
alakulása a válság előtti
időszakhoz képest, 3
hónap távlatában

Legjobb
esetben

Átlag: 24%-os
visszaesés
Legtöbben (a válaszadók
harmada) nem számolnak
visszaeséssel

Átlag:50%-os
visszaesés

Legrosszabb
esetben

Legtöbben (28%) 26-50%-os
visszaeséssel számolnak

Elbocsátások a
következő 3
hónapban

Munkaidő/munkabér
csökkentés a
következő 3
hónapban

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

alkalmazottak 6%ának elbocsátása
Legtöbben (a válaszadók
közel kétharmada) úgy
számolnak, hogy a legjobb
esetben nem lesz elbocsátás

Átlag: az
alkalmazottak 26%ának elbocsátása
Legtöbben (28% ) azzal
számolnak, hogy senkitől nem
kell megválniuk

alkalmazottak
ánál

16%-

Legtöbben (43%) úgy
számolnak, hogy a legjobb
esetben senkinek nem kell
csökkenteni

A válság
időtartama

Átlag: 4 hónap
Legtöbben (a
válaszadók közel fele)
1-3 hónappal
számolnak

Átlag: csökkentés az
alkalmazottak
ánál

48%-

Legtöbben (28%) azzal
számolnak, hogy 26-50%nak kell csökkenteni

Átlag: 8 hónap
Legtöbben (a
válaszadók közel
harmada) 4-6 hónappal
számolnak
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Likviditás
Az építőipari cégek többségének vannak még tartalékai – csak 5% nyilatkozta azt, hogy már elfogytak a tartalékai. Közel
kétharmaduk azonban abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendelkezik három hónapra, vagy annál is hosszabb időre
elegendő tartalékkal. Negyedük akár félévig is kitart. Ennek is köszönhető, hogy az elkövetkezendő 3 hónap finanszírozását főként
saját tartalékaikból és a korábbi, még ki nem fizetett munkáikból fogják finanszírozni. Emellett azonban harmaduk az állam
támogatását is várja, minden ötödik pedig hitelben is gondolkodik. Ez utóbbiak főként a kisvállalkozások megoldásai.

Mennyi időre elegendőek a vállalkozás
pénzügyi tartalékai jelen helyzetben?
már elfogytak a tartalékok
1-2 hétre

5%

Milyen módon tudja finanszírozni a
vállalkozását az elkövetkezendő 3 hónapban?
a vállalkozás saját tartalékaiból, befektetéseiből, megtakarításaiból

53%

a korábban elvégzett, még ki nem fizetett teljesítésekből befolyó összegekből

52%

2%
34%

az állam támogatásával
1 hónapra
2 hónapra

10%

nincs szükség különleges lépésekre

19%

21%
valamilyen módon be kell hajtani, el kell adni a kintlévőségeket, követeléseket

12%

értékesíteni kell a cég vagyonának, eszközeinek egy részét

10%

17%

4-6 hónapra

24%

6 hónapnál többre

Bázis: n=58

21%

12%

3 hónapra

nincs válasz

hitelt kell felvenni

nem tudja, nem válaszol

3%

9%

Bázis: n=58
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Részletes eredmények

Elvárt intézkedések, igényelt
támogatás
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A kormánytól elvárt segítség – spontán említések összesítve
Legtöbben a járulékok és az adóterhek csökkentését várják az államtól. Emellett minden ötödik cég pénzügyi támogatást is elvár,
körülbelül minden tízedik pedig a hitelezés területén vár könnyítéseket.
Az általános elvárások mellett az ágazat szívesen fogadna állami beruházásokat.
31%

Járulékok csökkentése, átvállalása

26%

Adókedvezmény, ÁFA csökkentése

19%

Pénzügyi támogatás, kompenzáció, bértámogatás, kiesett bér pótlása

12%

Hitelfelvétel könnyítése, államilag támogatott hitelek

Bázis: n=58

Adó- és járulékfizetési kötelezettség kitolása

5%

Állami megrendelések, beruházások

5%

Gazdaság élénkítése, vásárlóerő generálása

3%

Munkaerő biztosítása, munkaerő-megtartó intézkedések

3%

Bérleti díjak csökkentése, átvállalása

3%

Kijárási korlátozás feloldása

3%

Alvállalkozói számlák fizetési határidejének kitolása

2%

ÁFA visszaigénylés gyorsítása

2%
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #1
„A járulék támogatás, nemcsak KIVA vállalkozásokra vonatkoznának.”

Járulékok csökkentése,
átvállalása

„Járulék csökkentés, támogatás.”
„A járulékok drasztikus csökkentése./Nem csak a járvány idejére/.”
„Teljes járulékfizetési mentesség.”
„Járulékok adók elengedése, 100%-ban.”

31%

„A bér járulékok ideiglenes felfüggesztése.”
„Minden járulék eltörlése 3-6 hónapra.”
„Járulék elengedés 24 hónapra.”
„Napról napra nő az elbocsátottak száma, a támogatások - adó és járulék csökkentés és
halasztás - pedig csak a munkaviszonyban lévőket érinti.”
„A fizetés nélkül megtartott dolgozók egészségbiztosítását a kormánynak kellene átvállalnia.”

Adókedvezmény, ÁFA
csökkentése

26%

„A kisadózók adómentességének kiterjesztése minden tevékenységre (pl. Gipszkarton
szerelési munkák).”
„Mivel egyszemélyes építőipari cég vagyok (festő, burkoló), ezért nem jár nekem az a
kedvezmény, ami a hasonló tevékenységet végző, csak katás adózást választó egyéni
vállalkozónak jár. Én is saját magamat foglalkoztatom, akár csak a katás. Ha nincs
bevételem, társas vállalkozóként magasabb adót és járulékot fizetek, mint egy katás.
Jelenleg nulla megrendelésem van, két hete már itthon vagyok, a telefon sem cseng.”
„Szja felére csökkentése 3-6 hónapra.”
„TÁNYA idén 1%. Mindezt sávosan az előző év egy főre jutó bevételének függvényében.”
„A KIVA és az SZJA adónem mentességének biztosítását a bérköltség tekintetében,
illetve 30%-nak átvállalását, támogatását 3-6 hónapra.”

Bázis: n=58
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #2

19%

Pénzügyi támogatás,
kompenzáció,
bértámogatás, kiesett bér
pótlása

„A német "Kurzarbeitzeit" mintájának pontos (!) követésével, vagyis a kieső munkabér bizonyos
százalékát fizetné az állam, a bérszintektől függően sávos rendszerben. Nem kötné olyan
feltételekhez a kifizetést, hogy mindenképpen be kell járni a munkahelyre, vagy továbbképzésen
kell részt venni, mert ezekre nem feltétlenül van lehetőség. A bérplafont pedig magasabb
összegben kellene meghatásozni, nem 214.000 forintos maximumban.”
„A német/osztrák példa alapján a "Kurzarbeit" bevezetése. Abban a formában, ahogy azt Palkovics
Miniszter Úr és az ITM bemutatta, hasznavehetetlen. Visszás, hogy bár az otthonmaradásra szólít
fel a kormány, a home office-t nem ismeri el támogatandó munkavégzésnek.”
„A fizetések 50%-ának átvállalása 3-6 hónapra max. a minimálbér 120%-ig.”

„Azok az emberek, akik elvesztették munkahelyüket részesüljenek azonnali támogatásban a
korábbi bejelentett munkaidejük és fizetésük arányában, hiszen eddig ez alapján fizették az állam
javára a járulékokat.”
„Havi rendszeres kiutalt összeg a mikro vállalkozásoknak. Túl kicsik, alig van tartalékuk.”
„A minimális megélhetéshez szükséges a garantált bérminimumok bruttó kifizetése a dolgozóknak
50-50% arányban viselve a költségeket a kormányzattal, de nem többet és csak annak akinek ez
nem áll rendelkezésre (a top menedzserek nem szorulnak támogatásra). Véleményem szerint az
eddig felvázolt elképzelés hibás, mert a cégeknek nem kölcsönt kell nyújtani hanem támogatást,
de kizárólag olyan mértékben, hogy a létfenntartásuk biztosítva legyen, ha nincs bevételük ne
legyen költségük sem (pl. járulékok), mert a fentiek figyelembe vétele alapján biztosítható a "V"
alakú válságkezelés.”

Hitelfelvétel könnyítése, „Havi 800 euró kamatmentes hitel, 2021-es kezdő törlesztővel.”
államilag támogatott „Vállalati hitel hosszú távú 3-10 év, kamatmentes vagy minimális kamat.”
„Egy olyan kamatmentes támogatás (kölcsön) X összeggel, hogy a munkatársak járulékait
hitelek
fedezni lehessen,ne keljen elbocsájtani egy jól összeszokott csapatot.”
12%

„Tavaly nyáron kezdtem a vállalkozást, tehát 6 hónap igazolt munkaviszonyom van, 2019
12.31-ig, így semmilyen hitelt nem tudok felvenni, mert minimum 1 évet kell igazolni. Segítenie
kéne a kormánynak a kezdő vállalkozóknak is, hogy talpon tudjanak maradni!!!!!”
„Előnyös lenne 0%-os hitel, amit annak arányában kellene visszafizetni, hogy utólag
kiszámoltan mennyi veszteség volt a forgalomban, a visszafizetésénél figyelembe véve a
vállalkozás forgalmának növekedését.”

Bázis: n=58

„Legalább személyi kölcsönt adjanak a bankok, mert jelenleg az összes elhajtott.”
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #3
Speciális ágazati
igények
1-1 fő által említve

Bázis: n=58

„Minden építőipari tevékenységre bevezetni az 5%-os áfát.”
„5%-os lakásértékesítési áfa fenntartása.”
„Új építésű ingatlanok 5%-os áfá-jának visszahozása.”
„Szabályozni az építőanyag árakat. Mivel külföldről nem érkezik alapanyag, a kereskedők 20-30%-kal megemelték
az építőanyagok árát.”
„Építőipari anyagok áfájának csökkentése.”
„Építkezés alatti áfa-visszaigénylés könnyítése.”
„Telekadó csökkentése.”
„A már jóváhagyott, de leállított építőipari állami beruházások elindítása.”
„Beruházások élénkítése, főleg az építőipar területén (s az ahhoz kapcsolódó, nálam specifikus villanyszerelés,
villamos kivitelezés területén).”
„Állami beruházásokba történő bevonás, pl. - akár kisebb - egészségügyi intézmény/PV erőmű/vasútépítés stb.
területeken építészeti tervezés, műszaki ellenőrzés, műszaki támogatás igénybevétele.”
„Új pályázati projektek - építőipar, épületenergetika, Széchenyi 2020.”
„Állami és önkormányzati infrastruktúra beruházások ösztönzése.”
„Közbeszerzések felgyorsítása, kiírások előre hozatala, nem csak az állami-uniós pályázatok, hanem minden,
közbeszerzésre kötelezett szolgáltatóknál (E-On, Elmü, NKM, Mavir).”
„Az állami építőipari projekteket ne állítsák le. Pl. a kórház projekteket leállították, ahol sok tervező iroda szinte teljes
kapacitással dolgozott és több évre előre voltak a projektre elkötelezve, ezért alig van mellette futó projektjük.”
„A folyamatban lévő hazai pályázatokat a törvényben vállaltaknak megfelelően ki kellene írni, el kellene bírálni és az
elnyert támogatási összegeket ki kellene a Vállalkozók felé fizetni.”
„Minden szerződéses határidőt automatikusan legalább egy hónappal, de inkább 2-3 hónappal kitolni.”
„Az ország különböző helyszínein végzünk szerelési munkát (csarnoki híddaruk, darupálya), nem gyárban ülnek a
dolgozóink egy futószalag mellett. Nem értelmezhető a csökkentett munkavégzés. Vagy lehet a helyszínre menni
szerelni (akkor azt 8 órában tudjuk végezni, hiszen a bérelt eszközöket, állványok, stb. fizetni kell napi díjban), vagy
nem lehet menni, mert a megrendelő visszamondta, de ebben az esetben milyen 4 órás munkát lehetne végezni. Az
eddigi intézkedések csak a gyárakra, üzemekre vannak megírva, nem életszerűek! Nincs figyelembe véve az
építőipar nagy része, a karbantartásokkal foglalkozók, helyszíni vizsgálók, stb. Ezeknek a továbbképzését is hol
végezzük el, hiszen nincs ahol összegyűlnek az emberek, de nem is lehet gyűlni. Elkapkodott az egész.”
„Az építészmérnököknek ugyanúgy nincs munkájuk, mégis kell KATA adót fizetniük, és nincs garantált minimál
díjuk. Mindez azért, mert az építészmérnök az értelmiséghez tartozik és nem a munkásosztályhoz, Az építőiparban
az előkészítés, tervezés támogatása, nem csak a kivitelezésé. A mérnök legalább olyan fontos, mint a kőműves!”
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Kormányzati intézkedések hasznosságának megítélése
Az építőipar területén működő vállalkozások az adó- és járulék terhek csökkentését várják a leginkább. Emellett a
családtámogatások meghosszabbítását és a helységbérleti díjak valamint az építményadó támogatását tartják hasznosnak.
Természetesen egyszeri, vissza nem térítendő támogatást is nagyon hasznosnak érzik, de mivel anyagi gondjaik más ágazatokhoz
képest kisebb nagyságrendűek, így ez a fajta segítség nem az elsők között szerepel.
Kifejezetten
hasznos (5)

Egyáltalán nem
hasznos (1)

adó- és járulékterhek ideiglenes csökkentése, eltörlése

TOP2BOX %
(kifejezetten hasznos +
hasznos)

4,79

lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságok meghosszabbítása

4,46

98%
81%

helységbérleti díjak és építményadó támogatása

4,44

86%

egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

4,43

90%

munkavállalás szabályainak rugalmasabbá tétele

kilakoltatások, lefoglalások, adóvégrehajtások felfüggesztése
a SZÉP kártya felhasználhatóságának kiterjesztése
hiteltörlesztések felfüggesztése
kedvezményes hitelekhez való hozzájutás

4,19

83%

4,17

69%

3,96

62%

3,93

71%

3,39

53%

Értékelés ötfokozatú skálán
Bázis: n=58
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Nemzeti Válságkezelő
Központ

A Nemzeti Válságkezelő Központ létrehozását az építőipar területén működő vállalkozások közel kétharmada jó ötlenek tartja,
viszont negyedük szerint fölösleges.

Mit szólna ahhoz, ha az állam létrehozna egy Nemzeti Válságkezelő Központot annak érdekében,
hogy a kormányzati válságkezelés jól átláthatóan, koordináltan, egyablakos rendszerben
működjön?

jó ötletnek tartom
nincs rá szükség, szerintem felesleges
nem tudom eldönteni

Bázis: n=58

62%

24%

14%
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Faktoring, követeléskezelés
Az építőipari ágazatban a követeléskezeléssel kapcsolatos javaslatot tartják a legígéretesebbnek. A gazdaság egészére nézve
a válaszadók több mint fele hasznosnak illetve nagyon hasznosnak ítélte és 49% nyitott lenne az igénybevételére is.

--- az állam támogatott áron megvásárolja a vállalkozás még le nem járt vagy már lejárt
követeléseit (faktoring, követeléskezelés) --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
nem, tudja,
nincs válasz

kifejezetten hasznos

19%

33%

10%
3%
26%

hasznos is meg nem is
Bázis: n=58

12% 2%

biztosan nem
venné igénybe

16%

9%
hasznos

biztosan igénybe venné

nem, tudja,
nincs válasz

valószínűleg
igénybe venné
egyáltalán nem
hasznos
nem igazán
hasznos

41%
21%

talán igénybe venné,
talán nem

9%

valószínűleg
nem venné
igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – SZÉP kártya
A SZÉP kártyán keresztül adható adómentes jövedelmet is hasonlóan jó elképzelésnek tartották. Az ágazat válaszadóinak fele
össz-gazdasági szinten kifejezetten hasznosnak vagy hasznosnak találta, és 42%-uk nyitott az igénybevételére.

--- az állam munkavállalónként havi 100 ezer forintig adómentessé teszi a SZÉP kártyán kifizetett
jövedelmeket --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe
venné

kifejezetten hasznos

14%

16%

nem, tudja,
nincs válasz

10%

nem, tudja,
nincs válasz

9%
hasznos

36%

egyáltalán
nem hasznos

9%
7%
26%

hasznos is meg nem is
Bázis: n=58

valószínűleg
igénybe venné

16%
38%

nem igazán
hasznos

10%
talán igénybe
venné, talán nem

biztosan nem
venné igénybe

10%
valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Generációváltás támogatása
A generációváltást támogató javaslatot a gazdaság egészére nézve a válaszadók több mint harmada (37%) ítélte hasznosnak
illetve nagyon hasznosnak, és saját maguk is hasonló arányban (39%) nyitottak rá, hogy igénybe vegyék ezt a fajta támogatást.

--- az állam fejlesztési források biztosításával, tanácsadással, vezetői képzésekkel támogatja a
generációváltást a cégnél --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe
venné

kifejezetten hasznos

hasznos

31%

5% 5%

5%
10%

nem, tudja,
nincs válasz

12%

Bázis: n=58

34%

valószínűleg
igénybe venné

19%

egyáltalán
nem hasznos

40%
talán igénybe
venné, talán nem

7%
hasznos is meg nem is

nem, tudja,
nincs válasz

nem igazán
hasznos

biztosan
nem venné
igénybe

17%
14%
valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Eszközfelvásárlás
Az eszközkezelési javaslatot a válaszadók negyede a gazdaság egészére nézve még hasznosnak illetve nagyon hasznosnak
ítélte, saját részükre történő igénybevételére már kevesebben (21%) mutattak nyitottságot. Összességében a válaszadók
többsége (62%) biztosan nem venné igénybe.

--- az állam támogatott áron megvásárolja a vállalkozások felesleges, nélkülözhető eszközeit --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe venné

kifejezetten hasznos

9%
hasznos

hasznos is meg nem is

Bázis: n=58

16%

28%

nem, tudja,
nincs válasz

9%

26%
egyáltalán
nem hasznos

14%
nem igazán
hasznos

valószínűleg igénybe venné

talán igénybe
venné, talán nem

3%
3%2%

nem, tudja, nincs
válasz

16%

14%

62%

valószínűleg nem
venné igénybe

biztosan nem
venné igénybe

28

A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Tőkeinjekció

Össz-gazdasági szinten azt a javaslatot tartják a legkevesebben (22%) hasznosnak, hogy tőkeinjekcióért cserébe az állam
kisebbségi tulajdonossá váljon egy cégben, és saját magukra vonatkoztatva is kevésbé (21%) tartják elképzelhetőnek, hogy
éljenek ilyen lehetőséggel. Többségük (60%) biztosan nem venné igénybe.

--- az állam tőkeinjekcióval segíti a vállalkozást, amiért cserébe kisebbségi tulajdonossá válik --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

kifejezetten hasznos

3% 9%
hasznos

nem, tudja,
nincs válasz

19%

Bázis: n=58

26%

biztosan igénybe venné
valószínűleg igénybe venné

nem, tudja,
nincs válasz

3%3%
5%

talán igénybe venné, talán nem

33%
hasznos is meg
nem is

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?

16%
egyáltalán
nem hasznos
valószínűleg nem
venné igénybe

10%
nem igazán
hasznos

12%

60%

biztosan
nem venné
igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának ismertsége

A kutatás időpontjában a vállalkozások több mint fele hallott a BKIK válságkezelő javaslatáról (a kutatásra már több mint egy héttel
a javaslat publikációját követően került sor). Az ágazatban közel minden második vállalkozás megkapta a javaslatot részletesen
ismertető levelet – az érdeklődést mutatja, hogy azok döntő többsége (75%) akikhez nem jutott el, szintén szeretnék megkapni.

Hallott Ön a BKIK 6 pontos
gazdasági válságkezelő
javaslatáról?

Megkapta a javaslatot
részletesen bemutató
levelet?
közülük 75%
szívesen
elolvasná

52%
45%

47%

28%

25%

3%

Bázis: n=58

hallott róla

megkapta

nem hallott róla

nem kapta meg

nem tudja, nincs válasz

nem tudja, nincs válasz
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