Sokba kerül a kontármunka az építőiparban, de van
megoldás
Ha valaki építkezik, tökéletes munkát vár el a kivitelezőktől a pénzéért. Nem akar vitákat,
csúszásokat, félreértéseket, pótlólag megrendelt javításokat, újabb és újabb számlákat.
A Mapei Kft. országos, reprezentatív kutatásának* eredménye azt mutatja, hogy a hazai
építőipar jónéhány szereplője ma még nem teljesíti ezeket az elvárásokat. A
megkérdezett építkezők valamivel több mint egyharmada, egészen pontosan 34
százaléka válaszolta azt, hogy anyagi kár érte a nem hozzáértően elvégzett munkák
miatt az elmúlt egy évben. A kontárokat nem könnyű kiszűrni, de a megrendelőknek ma
már van egy hatékony eszközük a folyamatok kézben tartására, ellenőrzésére: a
digitalizáció.
A kutatásban a 2250 válaszadó ötpontos skálán (0-5 csillaggal) értékelhette a kivitelezők
munkájának szakmai színvonalát, az adatokat összesítve állt össze az Építőipari Bizalmi Index
(ÉBI), amelynek értéke országosan 3,53 volt. Az ÉBI megyénként és szakmánként is eltérő,
vagyis az átlag hullámzó teljesítményt takar. A legjobb, 3,98 csillagos eredményt Tolna
megyében, a legrosszabbat (3,32 csillag) Budapesten és Pest megyében jegyezték fel. A
területi sajátosságok mellett utóbbira magyarázat lehet, hogy ott zajlik a legtöbb építkezés, ott
a legfeszítőbb a szakemberhiány. A szakmák rangsorát a villanyszerelők vezetik, munkájukat
3,95 csillaggal értékelték az építkezők. A leggyengébben a generálkivitelezők szerepeltek,
2,89 csillaggal. Az utóbbi nem csoda, ha figyelembe vesszük, hogy minden hibáért,
mulasztásért őket veszik elő a megrendelők.
Sok a kontár, de van segítség
A kontármunka-károsultak aránya 34 százalék volt, azaz az elmúlt egy évben építkezők és
felújítók egyharmada szenvedett el valamilyen kárt silány minőségű építőipari munka miatt
Magyarországon. A legmagasabb arányt Budapesten (41 százalék) és KözépMagyarországon (40 százalék), a legalacsonyabbat a Nyugat-Dunántúlon és a DélDunántúlon (28-28 százalék) mérték. Megdöbbentően magas, 753 ezer forint az egy
kontármunkára jutó átlagos kárösszeg. Itt is nagy a szórás: Közép-Magyarországon 988, a
Dél-Dunántúlon 369 ezer forint közeli összeget mértek.
„Ezeket a magánépítkezésekre, felújításokra vonatkozó számokat elnézve nem nehéz
elképzelni, hogy mekkora károkat okozhat a szakszerűtlenül elvégzett munka a nagyobb
beruházásoknál. Minden gyatrán teljesítő alvállalkozót nem lehet kiszűrni, de a digitális
megoldások alkalmazása komoly segítséget jelent a projektek szereplői között zajló
kommunikáció javításában, a hibajavítás hatékonyságának növelésében, szükség esetén a
felelősség megállapításában, a károkozók azonosításában. A fényképes dokumentációval
vagy statisztikákkal vissza lehet nézni a munkák eredményességét és a későbbi projekteken
mérlegelni, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni, illetve kivel nem” – mondja Simon
Szilárd, a PlanRadar építőipari, épületüzemeltetési szoftvert fejlesztő és forgalmazó
bécsi központú cég magyarországi részlegének vezetője.

A kutatásban* a válaszadók ötöde „díjazta” egy- vagy két csillaggal, azaz értékelte gyengének
vagy kontármunkának a nála dolgozó szakemberek teljesítményét. Az viszont reménykeltő,
hogy ennél jóval nagyobb az elégedettek tábora. A megkérdezettek 35 százaléka jó
osztályzatot, 24 százaléka pedig mestermunka minősítést adott a nála dolgozóknak. A feladat
egyértelmű: Az utóbbi arányon kell javítani, mert ha valaki építkezik, tökéletes munkát vár el a
kivitelezőktől a pénzéért.

*Forrás: A Mapei Kft kutatása:
https://www.mapei.com/hu/hu/sajtokozlemenyek-es-hirek/hirek-es-esemenyek/esemenyreszletei/2021/10/08/egekben-a-kontarmunka-melyponton-a-bizalom-az-epitoiparban

***
A PlanRadar egy építőipari, ingatlankezelési szoftver, amely az épületek teljes életciklusán keresztül, a tervezéstől
és az építéstől kezdve a működtetésen át egészen a lebontásig segíti felhasználóit a munkafolyamatok
optimalizálásában. A PlanRadar webapplikáció telepítés nélkül elérhető böngészőn keresztül asztali számítógépről
vagy laptopról. A mobil applikáció minden mobil eszközön elérhető. Az alkalmazás offline módban is használható.
A felhasználók minden szükséges információról: az építkezés tervrajzairól, a kivitelezés adott szakaszairól,
állásáról, a soron következő feladatokról bejegyzéseket, úgynevezett jegyeket készítenek, amelyeket az
applikációban rögzítenek. A bejegyzésben azt is megjelölik, hogy kinek biztosítanak automatikus, azonnali
hozzáférést a rendszerben frissített adatokhoz, dokumentumokhoz, tudnivalókhoz, döntésekhez, így az érintettek
naprakész, folyamatos, teljeskörű tájékoztatást kapnak az adott projektről.
A bécsi székhelyű cég tavaly felkerült Európa 10 leggyorsabban fejlődő scaleupjának listájára
https://sifted.eu/articles/europe-fastest-growing-scaleups/ az előzetes eredmények alapján a járvány ellenére 2020ban 100 százalékos növekedést ért el, jelenleg 57 országban több mint 10 ezer ügyféllel rendelkezik, akik hetente
25 ezer projekten használják a PlanRadart.
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