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Tisztelt Miniszterelnök Úri

Magyarország Kormánya köztudomásúlag nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogya 2007 - 20l3.

évek közöttl uniós költségvetési ciklusban hazánk rendelkezésére álló fejlesztési forrásokat maradéktalanul
felhasználjuk. Az ebből a pénzből finanszírozott beruházások nagy része az építőipari vállalkozások
tevékenysége révén realizálódik - ezzel az építőipari ágazat legjelentősebb megrendelői körét alkotják a
támogatott szervezetek, intézmények, önkormányzatok. E munkák során az építőipari vállalkozások sok
tapasztalatot gyűjtöttek, illetve több olyan problémával szembesülnek, amelyek összefoglalásával segíteni
szeretnénk az említett kormányzati intézkedések érvényre juttatását, az EU-társfinanszírozásával készülő
beruházások minden közreműködő számára eredményes és határidőre történő, teljes körű befejezését.

Az építési vállalkozások és az őket képviselő Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége úgy látja, hogy az
EU társfinanszírozása mellett folyamatban lévő építési beruházások megvalósítása és elszámolása során
változatlanul alapvető problémát jelent a támogatási szerződéseknek és az azok alapján kötött építési
szerződéseknek az összhangja, illetve annak hiánya. Ezt az összehangolást rossz eszközökkel teremtik meg a
"diktált" vállalkozási szerzödések, hiszen a kedvezményezettre vonatkozó követelmények nem lennének
alkalmazhatók direkt módon a megvalósításra szóló vállalkozási szerződésekben, ebből ez ellentmondásból
következik, hogy

általában minden fejlesztési projekt beruházási fejezete pénzügyileg alultervezett. a megvalósításra
vonatkozó építési és szállítási szerződések létrehozása előtt sokszor 3-4 évvel korábban megkötött
támogatási szerződések kondíciói (az Euro/Ft árfolyam változásai/ az infláció/ a műszaki
követelmények növekedése, illetve szlqorcdása, a becsült érték megalapozatlansága, stb. miatt)
általában betarthatatlanok, emiatt sok az eredménytelen közbeszerzési eljárás, illetve kódolva
vannak a későbbi tartalmi és elszámolási problémák:
a nagy volumenű, összetett, több közbeszerzési eljárás során megvalósuló beruházásoknál, sokszor
az előző pontban említett időcsúszások miatt, különösen a rekonstrukciók esetében
elkerülhetetlenül szükségessé váló tervrnódcsltások, kiegészítő munkálatok megrendelői kezelése
rendkívül lassú és sokszor eredménytelen - egyrészt a támogatási szerződésben előírt hivatali út
·rugalmatlansága, másrészt a közbeszerzési folyamat jogi előírásai (pl. az előre nem láthatóság
kritériuma) és annak időigénye miatt. Ezek a műszaki szükségességből előállt helyzetek gyors
megrendelői döntést igényelnének - helyette hónapokon, negyedéveken át tartó ügyintézéssei telik
az idő, amit az adott projekt előrehaladási követelménye nem viseine el. Ez esetben a folyamat
operatív szereplői sokszor jóhiszeműen/ a későbbi ésszerű döntésekben bízva lépnek előre,



elvégzik/elvégeztetik a változással érintett feladatokat, az építési vállalkozó megelőlegezi a
költségeket, ám azok elszámolhatósága általában több, mint kétséges;
nehezíti ezt a helyzetet, ha az emlitett műszaki tartalmi változtatások a megrendelő, azaz a
kedvezményezett valamilyen (sokszor évekkel korábbi előkészítési) tevékenysége, vagy éppen
annak hiánya miatt válnak szükségessé - ebben az esetben a módosításról szóló döntések végképp
elhúzódnak és az egész beruházás befejezhetősége kerül veszélybe; mindamellett jogilag is
elfogadhatatlan, hogya megrendelői problémája miatt az építési vállalkozó kerüljön mind a
teljesítést, mind a munka ellenértékének elszámolhatóságát tekintve hátrányos helyzetbe;
nincs megoldva a megrendelő érdekkörében bekövetkező határidő-módostás miatt felmerülő
(általában időarányos) vállalkozói, illetve a beruházás-Iebonyolítói, műszaki ellenőri (általában
mérnöki) tevékenység költségeinek elszámolhatósága problémája;
a kedvezményezett és a közreműködő szervezet, vagy irányító hatóság között keletkezett bármiféle,
az adott építési beruházástói sokszor független vita (esetenként szabálytalansági eljárás)
megakasztja a beruházás finanszírozási és így végső soron megvalósítási folyamatát, így az építési
vállalkozó az elvégezett munkája jogos ellenértékét jelentős késedelemmel kapja kézhez, sokszor
lánctartozást generál; mindemellett az ebből fakadó késedelmi kamatfizetési kötelezettségének
sem tesz eleget a megrendelő, mivel az nem számolható el a projekt EU-támogatású költségei
között.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az előzőekben - nem teljes körűen - megemlített nehézségek egyrészt az EU-finanszírozású beruházások
ütemes és gyors befejezését, azaz a fejlesztési források maradéktalan lehívását veszélyeztetik, másrészt a
megvalósításban dolgozó építőipari vállalkozások munkáját és gazdálkodását indokolatlanul nehezítik.
Kérjük, segítsen ennek a jelentős és egyre kiterjedtebb gondnak a megoldásában, hogy az egyébként is
elkerülhetetlen beruházói döntések operatívan, gyorsan és felelősen születhessenek meg. Ehhez a munkához
és a 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásával összefüggő folyamattervezési és
egyéb (pl. az Euro/Ft árfolyam-változásokat kezelni tudó) feladatokhoz az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége minden, az építési vállalkozásokat érintő kérdésben (konzultáció, felmérés, stb.) készséggel
és felelősen áll az Ön által kijelölt személy, illetve szervezet rendelkezésére.
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