A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség állásfoglalása
a Nemzetgazdasági Minisztérium megkeresése nyomán, az ÉVOSZ
munkaanyagára vonatkozóan
22./2016. MÉASZ
Az ÉVOSZ
"Az építési ágazat 2016. évi súlyponti problémái,
javaslatok ezek
megoldásához " című munkaanyaggal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük.
1)
Az "Általános helyzetértékelés" fejezetben leírtakkal alapvetően egyetértünk. Kiemeljük,
hogy a 2014-2015. év úgy telt el, hogy az új, 2014-2020. uniós pénzügyi ciklus
forrásaiból jelentősebb összeg építési-beruházási célra nem került felhasználásra. Ez a
későbbiekben az összegek felhasználását nehezíti, mivel a rendezkezésre álló rövidebb
időszakra oszlanak el a beruházások. Mindez szükségtelenül és jelentős mértékben erősíti
a konjuktúrális hullámzást, amely a teljes értéklánc üzleti folyamatait és tervezési
tevékenységét megnehezíti.
Erre vonatkozóan támogatjuk a II. 5. pontban foglaltakat.
2)
A II. 4. pontra vonatkozóan kritikus fontosságúnak tartjuk a lakossági épületenergetikai
korszerűsítési programok elindítását:
• A családi házak energetikai megújításának támogatását vissza-nem-térítendő
formában, kombinálva alacsony kamatozású "önmegtérülő" hitel felvételi
lehetőségével.
• A családi házas szegmensre egyszerűsített pályázatok kiírását.
• Az újlakás-építés mintájára ÁFA-visszaigényelhetőség lehetőségét.
3)
A II. szakasz 6. pontja: "6. El kell készíteni a beruházási projektek megvalósítását szolgáló
hazai termékek katalógusát. Az építési-beruházási kivitelezéseket szolgáló hazai
termékkatalógus népszerűsítésében együtt kell működni az építőipart és az építőanyagipart
szolgáló
szakmai-gazdasági
érdekképviseletekkel.
A közbeszerzéseknél
mindenképp hasznosuljon a hazai termékek és szolgáltatások katalógusa."
Az elgondolásra nézve olyan módon tartunk támogathatónak egy hazai termékeket
összefogó katalógus létrehozását, amely a hazai építőanyag gyártók szakmai bevonásán
és véleményének figyelembevételén alapul, és együttműködés keretében kerül
meghatározásra az egyes részletkérdésekre nézve (például: hazai termékek fogalmának
definiálása).
Kiemeljük, hogy olyan megoldást nem tartunk támogathatónak, amely a magyarországi
építőanyag és építési termék gyártók Magyarországon forgalmazott termékeit (harmadik
fél; külsős cég vagy szervezet által meghatározott) bármilyen kötelezően alkalmazandó
rendszer minősítési / súlyozási preferenciája korlátozzon vagy zárjon ki az egyes
közbeszerzéseknél.
------------------További kérdések esetén állunk rendelkezésre.
Budapest, 2016.04.01.
Szarka László
MÉASZ ügyvezető
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