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A KÉRDŐIV

A KÉRDŐIV

A KÉRDŐÍV SIKERESSÉGE
18 000

100%

100%
90%

16 000

• MMK honlapján: http://info.mmk.hu/C19-kerdoiv/
• Közzétéve: március 30. (Hírlevél minden tagnak + FB és
honlap támogatás)

60%
50%

• 34 kérdés, elágazásokkal

6 000

• Legördíthető menüs válaszok

4 000

• Szabad szöveges válasz lehetőség

2 000

• A szabad szöveges válaszok többsége átgondolt, érdemi

70%

10 000

• Lezárva: április 6.

• A lezáráskor 6159 válasz (34%)

62%

12 000

8 000

• Az első nap 2300-nál több válasz érkezett (14%)

80%
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35%
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Kiküldött emailek száma
Kitöltések száma

Megnyitások száma

Kérdőívre kattintások
száma

Kérdőív kitöltése

Kitöltések aránya a kiküldött kérdőívek számához képest

A válaszadók nem szerinti megoszlása

nő
554
10%

KIK VÁLASZOLTAK?
-

A nemek arány nagyjából követi a kamarai tagok
arányát (10%-90%)

-

A válaszadók nagy része idősebb (61% 50 évnél
idősebb)

-

A válaszok nagyságrendileg követik a területi
kamarák taglétszámát

-

A megyei aktivitások között nagy a különbség

férfi
5265
90%

A válaszadók korcsoportok szerinti megoszlása
26,0%
1535
1600
23,1%
1366

A válaszadók nem szerinti
megoszlása
19,8%
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A nemek arány nagyjából követi a kamarai tagok
arányát (10%-90%)
A válaszadók nagy része idősebb (61% 50 évnél
idősebb)
A válaszok nagyságrendileg követik a területi
kamarák taglétszámát
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KIK VÁLASZOLTAK?
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A nemek arány nagyjából követi a kamarai tagok
arányát (10%-90%)
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A válaszadók nagy része idősebb (61% 50 évnél
idősebb)
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A megyei aktivitások között nagy a különbség

MI A VÁLASZADÓK
SZAKTERÜLETE?
- Szakterületek szerint
kiegyenlített a válaszadók
aránya
- 40% alkalmazott, 57% tulajdnos,
önálló mérnök

Milyen formában végzi a mérnöki tevékenységet
alkalmazott, beosztott
mérnök
14%
tulajdonos
26%
alkalmazott, irányító
mérnök
9%

MI A VÁLASZADÓK
SZAKTERÜLETE?
alkalmazott, önálló
mérnök
10%

- Szakterületek szerint
kiegyenlített a válaszadók
aránya
- 40% alkalmazott, 57% tulajdnos,
önálló mérnök

egyéb
3%
önálló vállalkozó
31%

alkalmazott, vezető
7%

Építőipari kereskedelem
0%
Lebonyolítói tevékenység
2%
Projektvezetői
tevékenység
5%
Műszaki ellenőri
tevékenység
7%

A MÉRNÖKIRODÁK
JELLEMZŐI

Kormányzati,
önkormányzati,
szolgáltatói, egyéb
szakmai szervezeti
tevékenység
1%

A válaszadók fő
mérnöki tevékenysége

Felelős műszaki vezetői
tevékenység
6%

• A válaszadók többsége
tervező
• 63% bevétele évi 10 M Ft
alatti éves bevételt realizál

Vállalkozás irányítás
4%

Tervezési tevékenység
56%

Szakértői tevékenység
18%

Tervellenőri tevékenység
1%

A válallkozások árbevétele
100-500 millió forint;
198; 5%
50-100 millió forint;
230; 6%

500 millió forint felett;
92; 2%

25-50 millió forint;
271; 7%

5 millió forint alatt;
1464; 38%

A MÉRNÖKIRODÁK
JELLEMZŐI
• A válaszadók többsége
tervező

10-25 millió forint;
645; 17%

• 63% bevétele évi 10 M Ft
alatti éves bevételt realizál

5-10 millió forint; 991;
25%

A MÉRNÖKVÁLLAKOZÁSOK COVID 19ES JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS
VÁLASZAI
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1; 595

Hogyan hat a COVID 19 járvány a tervezésekre? A
legfontosabb okok

HOGYAN HAT A JÁRVÁNY
A MÉRNÖKÖKRE?
EDDIGI TAPASZTALATOK
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• A piaci szektor tervezési
megrendelései estek vissza a
leggyorsabban
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• A kivitelezés változása kevésbé
érinti a mérnökvállakozásokat

1
a hazai piaci szektorban kevesebb a megrendelés, ami csökkenti a profitabilitást
nem érinti hátrányosan a cég tevékenységét
a hazai lakossági szektorban kevesebb a megrendelés, ami csökkenti a profitabilitást
a hazai állami (köz) szektorban kevesebb a megrendelés, ami csökkenti a profitabilitást
a (hazai) vállalkozás, amelynek bedolgoznak, csökkentette/ várhatóan csökkenti a megrendeléseit
a rendelkezések miatt részleges leállásra, munkaidő csökkentésre kényszerülünk
Egyéb
a rendelkezések miatt teljes leállásra kényszerülünk
a hazai piaci szektorban csökkennek az árak, ami csökkenti a profitabilitást
a hazai lakossági szektorban csökkennek az árak, ami csökkenti a profitabilitást
a külföldi megrendelők csökkentik a megrendeléseiket
már nem áll rendelkezésre a szükséges munkaerő
a hazai állami (köz) szektorban csökkennek az árak, ami csökkenti a profitabilitást

Amennyiben a koronavírus járvány
hátrányosan érinti/érintheti
vállalkozása kivitelezéshez
kapcsolódó (amennyiben van)
tevékenységét, annak leginkább mi
az oka? (TOP 6) N=3908

A koronavírus járvány hatása kivitelezésre
a hazai piaci szektorban kevesebb a
megrendelés, ami csökkenti a
profitabilitást

10,5%
409

a hazai lakossági szektorban kevesebb a
megrendelés, ami csökkenti a
profitabilitást

6,2%
242

a hazai állami/köz szektorban kevesebb a
megrendelés, ami csökkenti a
profitabilitást

• A piaci szektor tervezési
megrendelései estek vissza a
leggyorsabban

4,6%
178

• A kivitelezés változása kevésbé
érinti a mérnökvállakozásokat

3,6%
139

Egyéb
a (hazai) vállalkozás, amelynek
bedolgoznak, csökkentette/ várhatóan
csökkenti a megrendeléseit

2,9%
113

a rendelkezések miatt részleges leállásra,
munkaidő csökkentésre kényszerülünk

2,7%
106
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Mit vár: milyen hatása lesz a járványnak a 2008-as
válsághoz viszonyítva

A MÉRNÖKVÁLLALKOZÁSOK
2020-AS
TAPASZTALATAI ÉS
VÁRAKOZÁSAI
•

A negatív várakozások már
érzékelhetőek

•

Az árbevétel alakulása jobban
aggasztja a mérnököket, mint a
kintlévőség

41,4%; 1602
38,7%; 1497

19,9%; 770

KISEBB HATÁSÚ LESZ, MINT ÉRINTI, DE KÖZÉPTÁVON (32008-BAN
5ÉV) NEM LESZ ÉREZHETŐ
HATÁSA

NAGYOBB HATÁSÚ,
SÚLYOSABB LESZ, MINT
2008-BAN

Mit tapasztalt: Hogyan alakult a vállalkozás árbevétele ez év
elejétől mostanáig a járvány hatására?

A MÉRNÖKVÁLLALKOZÁSOK
2020-AS
TAPASZTALATAI ÉS
VÁRAKOZÁSAI
•

A negatív várakozások már
érzékelhetőek

•

Az árbevétel alakulása jobban
aggasztja a mérnököket, mint a
kintlévőség

897

Csökkent az árbevétel
(százalékban)

411

211

Nőtt az árbevétel
(százalékban)

713

439

202

64

51

49

25

83

Mire számít: hogyan alakul a vállalkozás árbevétele 2020
végéig a koronavírus járvány hatására?

A MÉRNÖKVÁLLALKOZÁSOK
2020-AS
TAPASZTALATAI ÉS
VÁRAKOZÁSAI
•
•

776

Csökkenni fog
az árbevétel
(százalékban)

Nőni fog az árbevétel
(százalékban)

734

551

A negatív várakozások már
érzékelhetőek

415

Az árbevétel alakulása jobban
aggasztja a mérnököket, mint a
kintlévőség

298

93
31
-100% - -80% -80% - -60% -60% - -40% -40% - -20% -20% - -0%

Nem
+0% - +20%
tudja/nincs
adat

50
+20% +40%

67
+40% +60%

53
+60% +80%

71
+80% +100%

Mit tapasztalt: hogyan alakult ez év elejétől mostanáig a
kintlévőség-állomány a járvány hatására?

A MÉRNÖKVÁLLALKOZÁSOK
2020-AS
TAPASZTALATAI ÉS
VÁRAKOZÁSAI
•

A negatív várakozások már
érzékelhetőek

•

Az árbevétel alakulása jobban
aggasztja a mérnököket, mint a
kintlévőség

1743

Csökkent a kintlévőség
(százalékban)

Nőtt a kintlévőség
(százalékban)

442

34

29

99

109

152

204
124

31

77

Mire számít: hogyan alakul várhatóan a vállalkozás
kintlévőség-állománya 2020-ban a járvány hatására?

A MÉRNÖKVÁLLALKOZÁSOK
2020-AS
TAPASZTALATAI ÉS
VÁRAKOZÁSAI
•

A negatív várakozások már
érzékelhetőek

•

Az árbevétel alakulása jobban
aggasztja a mérnököket, mint a
kintlévőség

1340

Csökkeni fog a kintlévőség
(százalékban)

Nőni fog a kintlévőség
(százalékban)

512

302
202
32

32

145

-100% - -80% -80% - -60% -60% - -40% -40% - -20% -20% - -0%

164

142

31

Nem
+0% - +20% +20% - +40% +40% - +60% +60% - +80%
tudja/nincs
adat

51
+80% +100%

A vállakozás megrendelés nélkül meddig tud működni?

Nincs válasz
253
7%
több mint egy év
292
7%

A VÁLSÁGÁLLÓSÁG
HIÁNYA JÓL LÁTSZIK
•

51% úgy érzékeli, hogy három hónapnál rövidebb ideig
bírja a megrendelések hiányát

•

A legsérülékenyebbek a (1-3 hónap) a kicsi és a nagy
cégek

•

Relatíve stabilak a 5-25 M Ft közti árbevétellel
rendelkezők (25-30% fél évnél is tovább tudna
működni új megrendelés nélkül)

1 hónap
834
21%

6-12 hónap
499
13%

51%
3-6 hónap
873
22%

1-3 hónap
1157
30%

A vállakozás megrendelés nélkül meddig tud működni?
Nincs válasz
253
7%
több mint egy év
292
7%

A VÁLSÁGÁLLÓSÁG
HIÁNYA JÓL LÁTSZIK
•

51% úgy érzékeli, hogy három hónapnál rövidebb ideig
bírja a megrendelések hiányát

•

A legsérülékenyebbek a (1-3 hónap) a kicsi és a nagy
cégek

•

Relatíve stabilak a 5-25 M Ft közti árbevétellel
rendelkezők (25-30% fél évnél is tovább tudna
működni új megrendelés nélkül)

1 hónap
834
21%

6-12 hónap
499
13%

51%
3-6 hónap
873
22%

1-3 hónap
1157
30%

Konkrét javaslatok példaszerűen:
• A hazai vállalkozások támogatása (pl.: állami megrendelések)
• Garancia a munkahelyek megtartására

MIT VÁR A MÉRNÖK A
KORMÁNYZATTÓL?

• A fizetési fegyelem betartását, főleg az önkormányzati és az állami
szférában, fizetési határidőket 8 napra csökkentse le, fizessen 8
napon belül

-

A válaszadók 49%-a adott valamilyen javaslatot

-

Általános gazdaságpolitikai javító intézkedéseket

• Adók, járulékok fizetésének időszakos elengedése a vészhelyzet
lezárásáig

-

Adózási könnyítéseket (ÁFA, KATA, SZJA)

• távmunka támogatása, eszközpályázati lehetőségekkel

-

Adminisztrációs könnyítéseket

-

A mérnökök megrendelőit érintő könnyítéseket

• A termelés és kereskedelem újra beindítása, együttműködésben a
külföldi országokkal

-

A mérnökök terheit könnyítő fizetési szabályozást

• családi házas építések ösztönzése

Konkrét javaslatok példaszerűen:
• Ingyenes oktatóvideókat, képzéseket az MMK honlapján

MIT VÁR A MÉRNÖK A
KAMARÁTÓL?

• Kommunikációs szoftverek népszerűsítése, oktatása. (pl: skype);
az otthoni munkavégzéshez szükséges módszertan megosztása
más tervezőkkel
• Szoftverek hozzáférhetőségének segítése, hardverek, internet
használat támogatása

-

A válaszadók 42%-a adott valamilyen javaslatot

-

Érdekképviselet erősítése

-

Távoktatás terjesztése a képzések során (Online
tréningek)

-

Segítség a Home Officehoz

• Az üzleti információáramlás elősegítése

-

Költségek csökkentése érdekénben járjon el a
Kamara

• Vállalkozások - Mérnök kereső találkozók szervezése

• Éves továbbképzési kötelezettség (2020-as évre)
megszüntetése, vagy felfüggesztése a veszélyhelyzet végéig

• A vállalkozási bürokrácia csökkentésére tett erőfeszítések

A veszélyhelyzet elrendelését követően a
cég átállt-e otthoni munkavégzésre?

HOME OFFICE –
OTTHONI MUNKA
•

•

A mérnökirodák több, mint
négyötöde részben vagy egészben
átállt az otthoni munkavégzésre
Mindössze 8% dolgozik továbbra
is irodából

510; eddig is otthonról
dolgoztunk/dolgoztam; 8,6%
1257;
részlegesen;
21,3%
3681; igen; 62,3%
458; nem;
7,8%

HOME OFFICE –
OTTHONI MUNKA
•

A mérnökirodák több, mint
négyötöde részben vagy egészben
átállt az otthoni munkavégzésre

•

Mindössze 8% dolgozik továbbra
is irodából

Területi kamara
hírlevele
17%
MMK honlap
28%
Mérnök Újság
digitális változata
4%

HONNAN
TÁJÉKOZÓDNAK A
VÁLASZADÓK AZ
MMK ÜGYEIRŐL?

Mérnök Újság
nyomtatott változata
20%

www.mérnökvagyok.hu
weboldal
4%

MMK hírlevél
27%

