Az új MÉASZ-elnök határozott elképzelésekkel kezd a munkának
Szerkesztő: Palla Zsófia -

Bemutatkozott a MÉGSZ Gyártói és Márkaképviselői Tagozatának a Magyar
Építőanyagipari Szövetség (MÉASZ) új elnöke. Vidor Győző elmondta, hogy többek
között lakásépítési támogatási program beindításáért fognak lobbizni a kormányzatnál.

A MÉASZ tárgyalótermében tartott találkozón Vidor Győző elnök – aki a Xella Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatója – ismertette a MÉASZ megújított törekvéseit. Mint elmondta, az
építőipar kitörési lehetőségét a lakásépítések fellendítésében látja. 40 ezer új lakás megépítése
szükséges a jelenlegi lakásállomány kb. százévenkénti megújulásához. Az ezzel járó
munkahely-teremtés a politika felé is fontos érv. A lakásépítési programon belül hangsúlyt kell
kapjon a bérlakásépítés is. Ez előnyösen növelné a társadalmi mobilitás lehetőségét.
Megjegyezte, hogy beruházói szemmel nézve a bérlakásépítés csak akkor kifizetődő, ha a kb.
2000 Ft/m 2 bérleti díjat el lehetne érni. Mivel azonban a hazai viszonyok között a díj legfeljebb
2 lehet, szükséges valamilyen állami támogatási forma. Ez a támogatás
1000 Ft/m
azonban megtérülhet a megnövekedő adóbevételekből.

Az elnök fontos célnak tartja az energetikai felújítások támogatási rendszerének ésszerűsítését,
elkülönítve az állami közintézmények és a lakóépületek kérdését.

Ugyancsak célként jelölte meg az építőipari tevékenységek kifehérítését is (adóbevételek
növekedése), valamint a lánctartozások megszüntetését. Ebben a kérdésben külön is
megemlítette a MÉGSZ eredményes munkáját a kormányzat irányába.

Az elnök szerint az építőipar fellendítéséhez, presztízsének helyreállításához nélkülözhetetlen a
szétágazó irányítás központosítása. Jelenleg négy minisztérium végzi az irányítási feladatokat.

Vidor Győző külön megemlítette, hogy az elnökség módosítja a MÉASZ alapszabályát, a
szövetség új elnevezésében pedig szerepelni fog a gépészeti termékeket is magában foglaló
építési termék megnevezés.

Szarka László, a MÉASZ új ügyvezetője elmondta, hogy fő feladatának a tagok közötti
munkakapcsolatok aktivizálását és az elnökség munkájának támogatását tartja. Úgy látja, hogy
a MÉASZ-nak fontos feladata lehet a közgondolkodás befolyásolása is.

1/2

Az új MÉASZ-elnök határozott elképzelésekkel kezd a munkának
Szerkesztő: Palla Zsófia -

A MÉGSZ gyártói tagozatának vezetőségi tagjai és a megjelent pártoló tagok képviselői
egyetértéssel fogadták az elmondottakat és egyetértettek az elnökkel abban, hogy aktívan és
határozottan kell fellépni az ágazati problémák megoldása érdekében. Javasolták, hogy a
vállalkozási tevékenység kifehérítésének szorgalmazása is legyen célja a szövetségnek, és
hogy a lobbimunka során kapjon nagyobb hangsúlyt a gyenge minőségű, gyakran a szükséges
engedélyekkel sem rendelkező termékek piacra kerülésének megakadályozása.
Megfogalmazták azt is, hogy a közgondolkodás alakításában nagy szerepet játszó médiákban
gyakrabban és hatékonyabban kell elmondani javaslatainkat a politika és a lakosság, mint
célközönség számára.
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