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Építésgazdaság élénkítését célzó fontosabb javaslatok




























Építőipar leállásának elkerülése érdekében az áruforgalom, a munkavégzés fenttartása
A folyamatban lévő infrastrukturális EU-s beruházások folytatása
Lakásépítések további támogatása. az 5 %-os lakásépítési ÁFA meghosszabbításával
Kisvállalkozások számára elérhető tervezési pályázatok kiírása
A beruházások ösztönzésénél a munkanélküliek számának és területi eloszlásának figyelembevétele
Állami beruházás élénkítése és infrastrukturális nagyberuházások indítása a válság enyhítésére
A tervezett nagyberuházások előkészítésének folytatása ezeken keresztül a tervezés
folyamatosságának biztosítása
Ne kerüljön sor a megkötött állami megbízások, szerződések felmondására
Az árak mélyrepülésének megakadályozása a forint erősítésével
A gazdasági szereplők – a lakosság – támogatása a tervezői megrendelések erősítése érdekében
A közpénzből finanszírozott – állami és önkormányzati - műszaki, infrastrukturális beruházások
felfuttatása
Vidéki infrastruktúra-fejlesztés indítása
Az „Otthon melege” program megnyitása
Az építőipari projekteken túl a környezetvédelmi és más projektek folytatása
A hazai egyéni és kkv mérnöki vállalkozások megrendelésekkel való ellátása
A mérnöki munka fokozottabb anyagi megbecsülése az állami megbízásokban
Az adminisztráció egyszerűsítése, az ÁFA befizetése csak a számla kiegyenlítése után
A ténylegesen felmerülő költségek elszámolhatóságának biztosítása
osztrák és német mintára a kisvállalkozások támogatása kb. 90 napig, hogy ne kelljen csődeljárásba
menekülni
Ingatlanok lakossági energetikai/hőszigetelési felújításának támogatása, kis és közepes méretű állami,
önkormányzati építési energetikai célú, lakossági energetikai célú beruházások többszörözése
Magyar mérnökök alkalmazása
Az innovatív kis és közepes vállalkozások munkahely létesítésének, bővítésének támogatása kedvező
beruházási hitelekkel, vagy vissza nem térítendő támogatással
A versenyképesség támogatása a meglévő munkaerő át/továbbképzésének szervezésével, anyagi
támogatásával
Ipari stabilizáció: támogassa keretében a kkv szektor támogatása adócsökkentéssel (multi szektor
helyett)
A C19 miatti korlátozások mielőbbi feloldása
Banki adósságok és közterhek leírása, könnyített hitelezés bevezetése az új fejlesztések
előmozdítására

Adók és járulékok csökkentése


A 47/2020. (III.18.) számú Kormányrendelet 4.§. (1) bekezdés a, b. pontjának kiterjesztését (KATA-s
adókedvezmény) az építőipari ágazat területeire

A Magyar Mérnöki Kamara március 30-án több mint 18 ezer mérnöknek küldött kérdőívet, hogy a járvány következtében kialakuló
gazdasági visszaesés idején jobban megismerje helyzetüket és ennek megfelelően folytassa a további érdekérvényesítési munkát. Az egy hét
alatt visszaérkezett, több mint 6300 (!) válaszból kialakuló kutatási eredmények alapján készült ez az összefoglaló. A mérnökök javaslatai
arra a kérdésre válaszolnak, hogy milyen intézkedéseket várnak a kormányzattól a C19 járvány okozta válság gazdasági hatásainak
csökkentése érdekében.
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Iparűzési adó mérséklése, vagy eltörlése, egyéb adókedvezmény, vagy célzott juttatás, a cég előző évi
bevételével arányosan
ÁFA-t csak akkor kelljen befizetni, ha valóban kifizették a tervező részére a munka ellenértékét
A tervezés ÁFÁ-jának időleges/végleges mérséklése 5%-ra, vagy 0%-ra (pl. a lakosság részére nyújtott
szolgáltatásnál)
Állami adóterhek felfüggesztése a veszélyhelyzet idejére
Banki költségek csökkentése
KIVA csökkentés a krízis időszak alatt
Társasági adó csökkentés a krízis időszak alatt
Ingatlanadó mérséklése ill. 2020 II. félévi díjának elengedése
Iparűzési adó előleg befizetési kötelezettségének törlése (2020.09.15-i esedékesség) a jelenlegi helyzet
figyelembevételével
Az alkalmazottak után fizetendő járulékok csökkentése, megszüntetése a kiemelten nehéz időszak
végéig
KATA értékhatár emelése 12 M Ft fölé.
Az alkalmazottak bértámogatása (legalább 30%) a kiemelten nehéz időszak végéig
Fizetések járulékterheinek csökkentése (akár utólag), ha csökken az árbevétel.

Támogatások


















A kieső megrendelések és ebből következő árbevétel csökkenés kompenzálására dolgozói munkabér
támogatás
Kamatmentes hitel azon mérnököknek, akiknek a megélhetése veszélybe került
Kkv áthidaló hitel lehetőségek megnyitása
átmeneti bér támogatás a kkv szektorban
Tervezői eszközök beszerzésének támogatása
Fedezet nélküli hitelek kihelyezése
Halasztott hatályú kedvezményes hitelek nyújtása
A 60 év feletti dolgozók megtartása érdekében jövedelempótló támogatás
Államilag dotált szakkönyvkiadás
Munkahelyvédelem, alkalmazotti bérköltségek részleges átvállalása
A cégek likviditásának fenntartása végett a 2019 évre vonatkozó beszámolóban megállapított
esetleges fizetési kötelezettség május 31-ről az év végéig történő elhalasztása
IT fejlesztési költségek támogatása, a mérnöki munkához szükséges eszközök (szoftver, hardver)
beszerzéséhez, megújításához vissza nem térítendő támogatások, digitális eszköz vásárlás támogatás
Korai nyugdíjazás támogatása: 61 év feletti mérnökök előnyugdíj támogatása
A munkájukat elveszítők részére min. 1 év munkanélküli járadék lehetőségét (fél vagy negyed év utáni
lépcsőzetesen csökkentett járadékkal); méltányos összegű munkanélküli segély
Álláskeresési járadék meghosszabbítása 1 évre
Céges mentőcsomagok Kkv-k számára
A Szép Kártya felhasználási határidejének meghosszabbítása

Tervezési, kivitelezési folyamtokhoz kapcsolódó javaslatok




Az engedélyeztetési eljárásokban a rugalmas elektronikus ügyintézés erősítése, eljárások
egyszerűsítése
A tervek elektronikus úton történő véleményezhetőségének biztosítása, a papír alapú tervek
mellőzése a járvány végéig, a kedvező tapasztalatok további hasznosításával
Nem fizető partnerekkel szemben hatásos állami fellépés, a nemfizetés szankcionálása, kintlévőségek
gyorsabb behajtásának elősegítése, TSZSZ hatékonyság erősítése
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Állami beruházások teljesítési határidejének módosítása, tekintettel a járvány alatti korlátozott
erőforrásokra
az EU-s projektek kifizetési adminisztrációjának csökkentése, jelentős egyszerűsítése
A "közel-nulla" energetikai követelmény 2021 januári határidejének szükséges elhalasztása, (beszállítói
láncok elakadása, kivitelezés hátráltatása, romló anyagi lehetőségek mellett nehezebben
finanszírozható, elcsúszó építkezések miatt)
E-napló kötelezettség visszaállítása az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek esetében a minőség
és az utólagos nyomon követhetőség érdekében
A folyó pályázatok tekintetében a lezárási határidők elhalasztása, mivel sem a hatóságok, sem az
egyéb, a tervezést segítő adatszolgáltatások nem olyan ütemben folynak, mint az elvárható lenne.
Távmunkához szükséges, díjmenetes 100 GB hipernet szolgáltatás havonkénti megújítása amíg a
vészhelyzet tart
A tervezési szoftverek árának csökkentése vagy támogatása egyszerűbb formában
A felhasználó-barát e-ügyintézés alkalmazásának kiterjesztése
A KEHOP beruházások határidejének rugalmas kezelése, tekintettel az egyeztetési nehézségekre
Jogilag egyértelmű helyzetet kell teremteni a megkötött szerződések teljesítésnek vonatkozásában a
járványhelyzet és a Vis Maior fogalmával kapcsolatban
NIF-es projekteket központi intézkedéssel történő meghosszabbítása
A Ptk. 8.§ (1) 7. pontja szerinti szerződő hatóságnak minősülő szervei fizessenek határidőn belül és ne
tehessék meg, hogy - kancellári vagy polgármesteri döntésre - visszatartják a jogos követelést,
teljesítésigazolás ellenére
A két éve folyó, a beruházáslebonyolítói piacon végrehajtott államosítás (NIF belső mérnök rendszer)
felszámolása, a közlekedésépítésben mintegy 500 mérnököt, szakértőt műszaki ellenőrt érintő szektor
megmentése. (Amennyiben az államosítási folyamat nem változik meg, a beruházáslebonyolítói piac
belterjes, központilag könnyen manipulálható rendszere, a szakértelem és a függetlenség hiánya,
mérhetetlen károkat fog okozni az államnak, és több száz jól felkészült mérnök utcára kerül)
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