
ÉVOSZ Hírlevél   2015. 1.szám 

 

Hírlevé l  
 

_________                                                                                       XVII./1 szám. 2015.május  
 

 

Tartalomjegyzék: 

ÉVOSZ Közgyűlésről                1 

Kiadványok                  2 

Felmérés az e-építési napló használatáról              2 

Tájékoztató a kiküldetési minősítésről              4 

Információs napok                 5 

Szakma Sztár verseny és II. Skills Hungary Nemzeti Döntő           6 

WorldSkills’15 szakmai tanulmányút              7 

Tagozati hírek - Szárazépítő tagozat              7 

Oktatás – Szárazépítő szakmai továbbképzés             8 

ÉVOSZ Németországi Klaszter               8 

Hirdetés -  RBO Die Rotstift GmbH              8 

 

ÉVOSZ közgyűlési hír 

 

 
 
 

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tisztújító 

közgyűlésén Koji Lászlót, az Inconex Kft. igazgatóját választotta elnökének.  



ÉVOSZ Hírlevél  2015.1. szám 2 

 

Koji László az elnöki székben Tolnay Tibort, a Magyar Építő Zrt. 

vezérigazgatóját követi, aki 14 évig volt a szervezet elismert elnöke. 

 

Koji László az ÉVOSZ egyik alapító tagja, aki 25 éve foglalkozik a szövetség 

érdekképviseleti munkájával, az elmúlt években alelnöki megbízatással.  

  

Koji László 57 éves közgazdász, beruházó,  ingatlanfejlesztő    és  kivitelező 

cégeknél  dolgozott  korábban.  Jelenleg az  Inconex  Ingatlanhasznosító Kft. 

igazgatója és az Innovációs és Befektetési Holding igazgatósági tagja. 

 

Sikeres cégek vezetése mellett számos társadalmi tisztséget vállalt és tölt be 

jelenleg is. Hosszú ideig volt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 

jelenleg pedig tiszteletbeli elnöke.  
 

Kiadványok 

 

A CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállításra az Építésügyi 

Tájékoztatási Központ Kft. idén is megjelentette az ÉPÍTŐIPARI 

KÖLTSÉGVETÉSI SEGÉDLET’ 2015 c. kiadványt, melyet térítésmentesen 

bocsátunk tagszervezeteink rendelkezésére.        

 

Megjelent a Vállalkozási feltételek Németországban – 2015. c. tájékoztató 

kiadvány átdolgozott, frissített kiadása, melyet a tagszervezetek térítésmentesen 

kérhetnek az ÉVOSZ Titkárságától, vagy az ÉVOSZ honlapján a kiadványoknál 

elolvashatják, letölthetik. 

 

Felmérés az e-építési napló használatáról 

 

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) felmérést 

készített 600 vállalkozás megkérdezésével az elektronikus építési napló 

használatáról, annak 2013. évi bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatairól. A 

részletező kérdések összeállításában a kormányzat részéről felelős háttérintézet, 

a Lechner Nonprofit Kft. működött közre. 

A felmérésben résztvevő vállalkozások fele épületek építésével foglalkozik, 

másik fele egyéb építményeken dolgozik, zömében Kft-ként működve. A 

megkérdezettek kétharmada elektronikus építési naplót a bevezetést követő évtől 

vezetnek. Legtöbb észrevétel az általános építmények elektronikus építési 

naplójával kapcsolatban érkezett. 

A zökkenőmentes induláshoz a válaszadó cégek 80%-a elméleti és gyakorlati 

oktatáson is részt vett. A szoftver fejlesztése azonban a felhasználók 

folyamatos tájékozódását, továbbképzését tette és teszi szükségessé. Ezt 

legtöbben a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. hivatalos honlapján, illetve 
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annak helpdeskjén keresztül valósítják meg, de van, aki magáncéges oktató 

honlapot, vagy a facebook-ot veszi igénybe. A vállalkozások további 

oktatások megtartását szorgalmazzák. 

A bevezetéstől várt adminisztrációs terhek és költségek csökkenése a 

válaszadók 93%-ának véleménye szerint nem váltotta be a reményeket. 

Ezzel párhuzamosan olyan járulékos költségek is felmerültek (pl. informatikai 

rendszerek üzemeltetése), amelyeket a mai napig sem sikerült a piaci 

árakban érvényesíteni. Különösen a kis árbevételű mikro- és 

kisvállalkozásokat sújtja ez a probléma. Csupán a nagy hányadban 

exporttevékenységet folytató vállalkozások számoltak be arról, hogy ezeket a 

plusz költségterheket könnyedén kigazdálkodják. A válaszadók pozitívumként 

emelték ki a napló naprakészségét, illetve az adatok irattározására 

vonatkozó előnyöket (pl. a naplómellékletek egy helyen rendelkezésre állnak). 

Az elektronikus építési napló vezetését a vállalkozások 93%-ánál a cég 

szakemberei végzik, ezen belül egyharmaduk más kötelezettek részére is 

átvállalják azt. A naplóvezetést a legtöbben online felületen oldják meg. Ez 

részben mobil alkalmazásokon keresztül történik. Mivel az android és ios 

operációs rendszerekkel a naplóvezetés nehézkes, a válaszadók inkább kerülik 

azt.  

E-építési naplóval kapcsolatos építésfelügyeleti ellenőrzésről a válaszadók 

36%-a számolt be. Ezek felénél olyan hiányosságokat állapítottak meg, mint 

a jogosultsági igazolások hiánya (az alvállalkozó tevékenységi körének, a 

felelős műszaki vezető jogviszonyának igazolása), különböző mellékletek 

feltöltése nem történt meg, a naplóvezetés átvállalásának rögzítése 

elmaradt, az építési munkaterület visszaadása után az e-főnapló lezárása nem 

történt meg. A szankció „első eset”-ben csupán figyelmeztetés volt. A 

szankcionálási moratórium leteltét követően, valamint a „nem első esetben” 

elkövetett szabálytalanságok azonban már a magasabb bírságok kiszabását 

vonták maguk után. 

Nehézségként fogalmazták meg a felmérésben résztvevők, hogy a rendszerben 

a konzorciumok kezelése nem teljes körűen megoldott, nagyobb projektek 

esetében a dokumentáció meglehetősen bonyolulttá válik. A naplóvezetés 

folyamatai közül legkönnyebb a szerepkör elfogadása, az egyes dokumentumok 

feltöltése. Problémát többek között az offline bejegyzések rögzítésénél, az al- és 

főnaplók létrehozásánál, lezárásánál jeleztek. A más szervezetekkel, illetve azok 

rendszereivel (úgy, mint ÉTDR, MMK, MÉK, MKIK névjegyzéke) 

összehangolt működés, az offline rögzítés továbbfejlesztése javíthatna ezeken az 

akadályokon. 

Az elektronikus építési napló bevezetése óta eltelt időszakot figyelembe véve a 

felmérésben résztvevő cégek az építésfelügyeleti hatóságokkal együtt javuló 

tendenciát fogalmaznak meg a kivitelezési fegyelem, a jogkövető 

magatartás, valamint a szakszerűség területén is. 
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A mikro- és kisvállalkozók 90%-a panaszkodik az e-napló bonyolultságára és 

javasolják 50 millió Ft értékhatár alatt a napló adattartalmának 

egyszerűsítését, csökkentését, a naprakészséggel szembeni elvárások, 

bejegyzési gyakoriságok csökkentését. 

  

TÁJÉKOZTATÓ a kiküldetési minősítésről 

 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és a Vállalkozói Érdekegyeztető 

Fórum (VÉF) között 2008. november 6-án együttműködési megállapodás 

aláírására került sor. E megállapodás értelmében a Vállalkozói Érdekegyeztető 

Fórum (VÉF) tagszervezetei a cégek kérelmére ún. kiküldetési minősítést 

végeznek el, amely a belföldi tevékenység meglétének vizsgálatát jelenti és a 

pozitív minősítésről a VÉF dokumentumot állít ki. A VÉF által kiadott minősítés 

a kiállítástól számított egy évig érvényes. 

 

A dokumentum megkérése önkéntes és minden magyarországi székhelyű 

vállalkozásra kiterjed, amely az Európai Unió valamely országába, vagy Svájcba 

küldi ki munkavállalóit. 

 

Miért érdemes megkérni a kiküldetési minősítési dokumentumot? 

 

1. A kiküldetési minősítésről szóló dokumentumot az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár azokban az esetekben, amikor az A1-es 

igazolások kiadása külön mérlegelést igényel, a VÉF által kiállított 

pozitív minősítést az OEP belföldi tevékenység igazolásaként 

fogadja el.  

 

2. Felülvizsgálati és visszavonási eljárás esetén, az eljárást 

megelőzően az OEP elsődlegesen a VÉF-től kéri a kiküldetési 

megfelelőség alátámasztását, szakmai indoklását     

  

A kiküldetési minősítéssel kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatás 

kérhető a VÉF Titkárságától, melynek elérhetősége: 

 

  1013 Budapest, Döbrentei tér 1.  

  Telefon: 201-0333/26 

  E-mail: nagyeva@evosz.hu 

  Internet cím:  www.evosz.hu 
 

 

 

 

 

mailto:nagyeva@evosz.hu
http://www.evosz.hu/
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Információs napok 

 

Május 29. péntek, 10-13 óra között – Vállalkozási feltételek az Európai 

Unióban, elsősorban Németországban címmel információs napra kerül sor.  

Az információs nap előadói: 

- Koji László elnök, ÉVOSZ 

- Széll Zoltánné tájékoztatási szakreferens, NAV 

- OEP munkatársa (felkérés alatt) 

- Gyányi Tamás, WTS Klient Kft. (adózásról, könyvelésről) 

- Horváth Kund, Investmont Kft. (munkaerőkölcsönzési tapasztalatokról) 

Az információs nap helyszíne: Budapest, I. Krisztina krt. 99. 

Részvételi díj: 12.000 Ft/fő + ÁFA 

A rendezvény meghívója megtalálható az ÉVOSZ honlapján, de további 

információ kérhető: Nagy Lajosnétól, telefon: 201-0333/26 

 

Július 9-én (Csütörtökön) magyar vállalkozási szerződéses és munkaerő-

kölcsönzésben vállalkozó cégek részére a müncheni Magyar Főkonzulátus 

védnökségével, a konzulátus épületében a München Fővámhivatal és a 

Szövetségi Munkaügyi Ügynökség munkatársai részvételével információs napot 

szervezünk a németországi vállalkozási feltételek aktuális kérdéseiről. Az 

érdekelt cégek a rendezvényre külön meghívót kapnak.  

 

Az elektronikus építési napló vezetésének gyakorlati tudnivalói 

 

címmel az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) gyakorlati 

bemutatóval egybekötött információs napot, továbbképzést szervez 2015. május 

19-én  (kedd) 13
00

-16
00

 között 

 

Témák: 

1. Elektronikus építési napló vezetése 

Előadók: Zórándy Miklós, az ÉVOSZ alelnöke és 

ifj. Böröczffy István, az ÉVOSZ szakértője 

(a Belügyminisztérium által képzett konzulensek) 

 

2. Az elektronikus építési napló működésének tapasztalatai, 

továbbfejlesztési elgondolásai 

Előadó:   a Lechner Nonprofit Kft. munkatársa 

 

Helyszín: Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Budapest I. 

kerület, Döbrentei tér 1. IV. emeleti tárgyalója 

 

Jelentkezési határidő:  2015. május 15. 
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Részvételi díj:  8.000,- Ft + ÁFA/fő 

 

A 35 fős csoporthoz a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk! 

 

Az előadásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Fazekas Eszter (tel: (1) 

201-0333/13, e-mail: eszter@evosz.hu). 
 

 

Szakma Sztár Verseny és II. Skills Hungary Nemzeti Döntő 

 

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi 

Verseny döntői, valamint a II. Skills Hungary Nemzeti Döntő versenyei 2015. 

április 27-29. között Budapesten a Hungexpo Vásárközpont „G” és „F” 

pavilonjában kerültek megrendezésre. 

 

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny történetében első alkalommal idén 

szárazépítő szakmában is országos verseny megrendezésére került sor, amelynek 

megvalósítását a KNAUF és a RIGIPS cégek szakmailag és anyagilag is 

támogatták.  

 

A Szárazépítő verseny győztesei: 

1. Lóczi Gábor – Szentes – Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola  

2. Ganyi Alex – Sajószentpéter – Új Esély Oktatási Központ  

3. Orosházi Márk József – Szentes – Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 

 

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen ács és kőműves szakmákban az alábbi 

eredmények születtek:  

 

Kőműves 

1. Posta Zsolt – Debrecen –Povolny Ferenc Szakképző Iskola 

2. Fodor Salamon – Mezőhegyes –Harruckern János Szakképző Iskola 

3. Takácsi Gergő – Zalaegerszeg – Széchenyi István Szakiskola  

 

Ács-állványozó 

1. Hegyi Sándor – Budapest – Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola  

2. Joó Dávid– Dunaújváros – Hild József Szakközépiskola és Szakiskola  

3. Papp Csaba – Békéscsaba – Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari 

Tagiskolája 

 

Az ács és a kőműves szakmákban első helyezést elért versenyzők az MKIK 

különdíjaként felkészítő tanárukkal együtt meghívást kaptak a 2016 

decemberében Göteborgban megrendezésre kerülő EuroSkills Verseny 

megtekintésére.  

mailto:eszter@evosz.hu
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A 2015. augusztus 12-15. között a brazíliai Sao Paolóban megrendezésre kerülő 

WorldSkills versenyen induló ács és kőműves versenyzők kiválasztását és 

szakmai felkészítését az ÉVOSZ koordinálja. A válogatóversenyek 

eredményeként a WorldSkills versenyen ács szakmában Szűcs Gergő, a 

Veszprémi Medgyaszay István SZKI., kőműves szakmában pedig Borsodi 

Ferenc, a Kecskeméti Gáspár András Szakiskola volt tanulója képviselheti 

hazánkat. Az MKIK előírásainak megfelelően a két versenyző, a világversenyen 

induló többi hazai versenyzővel együtt a Szakma Sztár Fesztivál keretében 

bemutatót tartott, ahol a korábbi világversenyek egy-egy feladatát készítették el. 

 

Az ács és a kőműves szakmákban szervezett válogatóversenyek 

lebonyolításához, valamint a kiválasztott versenyzők szakmai felkészítéséhez az 

alábbi cégek nyújtottak támogatást: Baumit Kft.,JAF Holz Ungarn Kft., Leier 

Hungária Kft., Rothoblaas, a Magyar Téglás Szövetség, Tető Piltman Kft., 

Tetőépítők Egyesülete,  Wienerberger Téglaipari zRt.,  

 

A versenyzők szakmai felkészítéshez anyagi támogatást nyújtottak még: Aktuál 

Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., ÁJK-Satec Kft., BKIK,  Colas Hungária 

Zrt., DÉSZ-KER zRt., EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., halbo mce Zrt., 

HUNÉP Universal Építőipari Zrt., MAPEI Kft., Market Építő Zrt., PP Építő 

Kft., Promont Kft., Schulek Szakközépiskola, VOSZ, ZÁÉV Zrt.  

 
 

WorldSkills ’15 - szakmai tanulmányút 

 

Az ÉVOSZ szakmai tanulmányutat szervez a 2015. augusztus 10-20. között a 

brazíliai Sao Paolóban megrendezésre kerülő WorldSkills Világverseny 

megtekintésére.   

 

Az út előkészítése folyamatban van. A tanulmányút részletes programjáról 

bővebb felvilágosítás az ÉVOSZ Titkárságán várhatóan 2015. május 18. után áll 

majd rendelkezésre. (Tel: 1 / 201 03 33 /24 mellék) 
 

Tagozati hírek 

Szárazépítő Tagozat 
 

Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat 2015. május 28-án, csütörtökön 14:00 órától az 

ÉVOSZ IV. emeleti tárgyalótermében  tartja éves közgyűlését, melynek témája a 

Tagozat 2014. évi tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése, valamint a 

2015. évi munkaterv meghatározása. A rendezvény egyúttal tisztújító közgyűlés 

is lesz. 
 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffahaz.eu%2Frothoblaas.html&ei=fUMlVdOnHumc7Aa2l4DACg&usg=AFQjCNFt1i9D_m9u3Dtz80B1fL91v37_9A&bvm=bv.90237346,d.bGQ


ÉVOSZ Hírlevél  2015.1. szám 8 

 

Oktatás 

 

Szárazépítő szakmai továbbképzés 

 

Az ÉVOSZ az Erasmus + Program keretében a 2014/15-ös pályázati évben 

elnyert anyagi támogatás alapján 2015. május 18-22. között szárazépítő szakmai 

továbbképzést valósít meg a Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH Bad Aussee-i 

és Puchberg-i üzemekben. Az elméleti és gyakorlati szakmai továbbképzésen a 

szárazépítő szakmát iskolarendszer keretében jelenleg is oktató budapesti, 

edelényi, győri, kecskeméti, szentesi és szombathelyi építőipari szakiskolák 

szaktanárai és gyakorlati oktatói vesznek részt.  
 

 

ÉVOSZ Németországi Klaszter  

 

Az ÉVOSZ fontos feladatának tartja a 2008 augusztusában megalakított 

ÉVOSZ NÉMETORSZÁGI KLASZTER tevékenységének megerősítését. A 

Klaszterbe tömörült hazai vállalkozások együttműködésének fő célja, hogy 

közösen feleljenek meg a német-magyar jogszabályi elvárásoknak, egymást 

nem zavarva erősítsék piaci pozíciójukat a németországi üzleti környezetben, a 

vállalkozási szerződések sikeres teljesítésénél egymás tapasztalataira is 

támaszkodjanak. Az együttműködés további célja, hogy az Európai Uniónak a 

társadalmi infrastruktúra fejlesztésére biztosított pénzügyi forrásaiból az 

ÉVOSZ  részére pályázati pénzeket nyerjünk el. A folyó évre és az 

elkövetkezendő évekre hamarosan kiírásra kerülnek ezek a pályázatok.  

  

 A klasztert 2008-ban az ÉVOSZ Németországi Vállalkozási Tagozatának 

(ÉVOSZ- IWTD) 11 tagja alapította, a klaszter célja gyakorlatilag megegyezik 

az ÉVOSZ-IWTD célkitűzéseivel is. A klaszterben való tagság az ÉVOSZ 

tagszervezeteinek sem anyagi megterhelést, sem pedig szakmai 

elkötelezettséget nem jelent.  
  
 

 

 
 

      RBO. Die Rotstift-GmbH 

 

Az RBO 18 éve segíti magyarországi vállalkozók németországi érdekeltségeinek 

működését. Ügyfelei között nagy számmal szerepelnek németországi 

fióktelepet, vagy más vállalkozási formát (pl. GmbH-t) üzemeltető ÉVOSZ-

tagok.  
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Az RBO a német előírások szerint vállal:  

 Pénzügyi könyvelést (németországi vállalkozás költségelszámolásával) 

 Bérszámfejtést (kiküldetés vállalkozási szerződéssel; pl.Werkvertrag) 

 Adó- és pénzügyi szolgáltatást 

 

Az RBO partnerein keresztül segít Önnek: 

 cégalapítással kapcsolatos szolgáltatásokkal 

 teljes körű jogi tanácsadással 

 biztosítási ügyek lebonyolításában 

 

A magyar vállalkozók számára németországi üzleti stratégiájuk 

megtervezésekor fontos momentum kell, hogy legyen a számukra kínálkozó 

előnyök felismerése. Ezért: 

 

 

KERESSE  AZ  RBO  PIROS  CERUZÁJÁT ! 

Tel.: + 49 (0) 611 50 50 590 

Mail: info@rbo-online.eu 

Web: www.rbo-online.eu 
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