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Tisztelt Elnök Asszony!

„Hol a jogértelmezés határa?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Draskovics Tibor pénzügy miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr!

Tudomásom szerint egyre terjedő gyakorlat, - különösen az OM egyetemi beruházásai esetén
- hogy a költségvetési szervek, ha a költségvetési megszorítás, vagy egyéb ok miatt nem
tudnak fizetni a kivitelezőiknek, akkor a kivitelezőtől a követelést megvásárló faktor céggel
kötnek megállapodást a fizetés elhalasztásáról, vagy részletekben történő fizetésről .

A faktorálás - amint ezt Ön is nyilvánvalóan jól ismeri - jellemzően a követelések lejárat
előtti megvásárlása, ahol a faktoráló haszna a kialkudott diszkont árban lelhető meg, a
követelés eredeti jogosultja pedig - ezer érdektől vezérelten - előbb jut követelésének
összegéhez . Mára már kialakult joggyakorlata lelhető meg a faktorálásnak, és az állami
felügyeletet ellátó hatóság is megfelelő szabályok szerint ellenőrzi a faktoráló cégeket .

A költségvetési szervek nemfizetése esetén alkalmazott faktorálás azonban számos kérdést vet
fel, amelyekre magunk nem találtuk a válaszokat, illetve csak olyanokat, amelyek a
törvénysértésre utaltak. Tisztelettel kérem Miniszter urat, hogy segítsen eloszlatni a
törvénysértés gyanúját az OM egyetemi beruházásainak finanszírozási tervei felől .

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII . tv . 2 .sz .
mellékletének 10 .2 b) pontja szerint pénzkölcsön nyújtásnak minősül a követelések
megvásárlása, ideértve a faktoringet is . Olyan pénzkölcsönnek tehát, amelynek felvételét tiltja
az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . tv. 100.§-a .

Előre elfogadjuk Miniszter úr erre adható feltételezett válaszát, hogy a faktorálási
szerződésnek a költségvetési szerv nem alanya, így törvénysértést sem követhet el . Ez akár
igaz is lehet, ha a költségvetési szerv nem kényszerül azonnal egy másik szerződést kötni a
faktoráló céggel az átszállt követelés későbbi megfizetéséről . Mivel azonban erre kényszerül,
és így a szerződő felek eredeti akaratához - azaz a hitelhez - szerződések láncolatával jutnak
el, talán nem megengedhetetlen feltételeznünk, hogy az ügyletben résztvevők mindennel
tisztában vannak .
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A költségvetési szerv tisztában van azzal, hogy

nem tud a lejáratkor fizetni, és mivel hitelt sem tud felvenni, ezért a közreműködésével
is kiválasztott (ez sem jellemzője a faktorálásnak) faktoráló céggel megállapodást köt
a fizetési halasztásról, megszegve ezzel az éven túli kötelezettségvállalás tilalmát ;

-miután kamatot fizet az így elhalasztott fizetésért, valójában az államháztartási
törvényt megkerülve hitelhez jut ;

a hűtlen kezelés megvalósulását kockáztatja, hiszen az adott évi
kötelezettségvállalásának teljesítését elhalasztva az államháztartás hiánya
finanszírozásánál magasabb, piaci kamaton vesz fel hitelt ;

kockáztatja a szerződés semmisségének a lehetséges megállapítását, hiszen a Ptk .
szerint a jogszabályba ütköző szerződés ilyennek minősül .

A faktoráló cég tisztában van azzal, hogy

semmis lehet a szerződése, hiszen jogszabályt megkerülve nyújt hitelt ;

nem tud részletfizetési megállapodást kötni, hiszen hiányzik nála az a Ptk . szerinti
lényeges kellék, ami ilyen megállapodáshoz kell, azaz a dolog tulajdonjoga ;

kockáztatja a Felügyelet eljárását, hiszen látszatszerződéssel az esetleges engedélyén
túlmenően valójában hitelezési tevékenységet folytat .

Tisztelt Miniszter Úr!

Egyetért-e Ön azzal, hogy költségvetési szervek a faktorálás jogintézménye mögé bújva
valójában kijátsszák az államháztartásról szóló jogszabályokat, a költségvetési törvényt?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2004 . június 7.
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