
A Német Építőipari Főszövetség súlyponti feladatai 

2015. 

A Német Építőipari Főszövetség  feladatának tekinti tagszervezetei, valamint a 

társ építőipari szövetségbe (a Német Kézműves Építőipari Központi 

Szövetségbe) tömörült kis- és középvállalkozások érdekképviseletét a 

törvényhozásban, a kormány munkájában és az önkormányzatoknál. Célja annak 

elfogadtatása, hogy Németországnak, mint a világ egyik gazdasági 

nagyhatalmának, alapvetően szüksége van a versenyképes hazai építőiparra. 

Ennek értelmében általánosságban szorgalmazza: 

 az országos, a tartományi és az önkormányzati beruházási politikának a 

tényleges igényekhez történő alakítását 

 a megrendelések szakmailag megalapozott odaítélését 

 a beruházásbarát adó- és versenyfeltételek megteremtését 

 a tenderfeltételeknek és az építési jogszabályoknak a mindenkori piaci 

környezethez történő alakítását nemzeti és nemzetközi szinten 

Konkrét célkitűzései: 

Az állam eladósodásának visszaszorítása, valamint az államháztartás 

konszolidálása  takarékossági intézkedésekre kényszeríti a német kormányt, 

melyet a tavaly összeállított és elfogadott kormányprogram is tartalmaz. Ebben a 

helyzetben a Főszövetség elsődleges céljának tekinti annak elérését, hogy a 

kormány pontosan számszerűsítse és garanciát vállalva rögzítse, hogy a 

kormányzati ciklusban milyen állami beruházások megvalósítását tervezi. A 

beruházások közül a Főszövetség különösen fontosnak tartja az 

infrastrukturális beruházásokat, amelyek esetében azt kéri a kormánytól, 

hogy ezeket a beruházásokat az adóbevételek helyett a beruházásokat 

használóktól szedett egyéb bevételekből (pl. útdíj) finanszírozza. A használati 

díjak beszedésére és azoknak az egyes beruházásokra történő elosztására külön 

pénzügyi intézményt szükséges létrehozni. 

A köz- és magán-együttműködési forma (PPP) népszerűsítését, a 

konstrukcióval kapcsolatos negatív megnyilvánulások  tompítását szintén fontos 

feladatának tekinti a Főszövetség, mert úgy véli, hogy ebben a formában 

jelentős tartalékok rejlenek a szükséges beruházások megvalósítására. Ennek 

érdekében jobb átláthatóságot és őszinte párbeszédet sürget. 

Az infrastrukturális beruházások finanszírozási kérdésein túl a Főszövetség 

központi politikai feladatnak tartja a nagyberuházásoknak a lakosság részéről 

történő elfogadtatását is. A lakossággal meg kell értetni, hogy a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése és az ahhoz csatlakozó nagyberuházások megvalósítása 
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az ország jövőbeni életszínvonalának alappillére. Ennek érdekében időben és 

lehetőség szerint minél szélesebb körben kell tájékoztatni a lakosságot a 

tervezett beruházásokról és azok előnyeiről. Ugyancsak fontos feladat a jelenlegi 

hosszas tervezési- és engedélyezési eljárások jelentős rövidítése is. 

 

Az építőipar számára új lehetőségeket és perspektívákat jelent a 

környezetvédelemhez kapcsolódó energiaipari fordulat: annak érdekében, 

hogy az energiaellátás átterelődjön a megújuló energiaforrások irányába, 

nemcsak a szélerőművek további kiépítését kell szorgalmazni, hanem növelni 

kell a beruházások volumenét a hagyományos erőművek fejlesztésében, 

valamint a villanyhálózat és az villamosenergia-tárolók modernizálásában is. A 

környezetvédelem nem nélkülözheti az építőipart az épület-felújítási feladatok 

elvégzésében sem. 
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