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a magyar gazdaságban - különösen a közbeszerzések területén -kialakuló
vállalkozói „körbetartozások" mérséklése érdekében a társadalmi és

szakmai egyeztetések elvégzéséről, valamint a szükséges törvényi
szabályozások előkészítéséről

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a magyar gazdaságban - különösen a
közbeszerzések területén - kialakuló vállalkozói „körbetartozások" mérséklése érdekében a
szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseket végezze el, és ezen egyeztetések alapján a
szükséges törvényi szabályozás megalkotásáról szóló javaslatát legkésőbb 2007 . március 31-
ig terjessze az Országgyűlés elé .

Indokolás

A vállalkozói „körbetartozások" problémája a magyar kis és középvállalkozások
helyzetét és versenyképességét jelentős mértékben érinti . A fizetési fegyelem betartása a
vállalkozások között fennálló szerződéses rendszerben alapvető fontossággal bír, ezért a
fizetési határidők be nem tartása alapvetően veszélyezteti a kis- és középvállalkozások létét,
pénzügyi teljesítőképességét .

E problémakör egyik jelentős részét képezik a közbeszerzések területén kialakuló
„körbetartozások". A közbeszerzések területére vonatkozó szabályozásnak mielőbb olyan
megnyugtató megoldást kell találnia, amely egyidejűleg erősíti a közbeszerzési eljárásokban
ajánlattevő fél teljesítését elősegítő alvállalkozók és teljesítési segédek pozícióját, ugyanakkor
nem lehetetleníti el a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő fél pozícióját sem abban az esetben,
ha az ajánlatkérő nem teljesít határidőben . A szabályozásnak tehát ösztönöznie kell
valamennyi érintettet a szerződésszerű teljesítésre . Az e területre vonatkozó megfelelő
szabályozás kidolgozásával érdemi eredmény érhető el a vállalkozások körbetartozásainak
mérséklése érdekében.

A problémakör valamennyi területének megfelelő módon történő megoldásához
azonban átfogó jellegű szabályozás kidolgozására van szükség . Az ilyen szabályozási
megoldás kidolgozását tehát mindenképpen széleskörű, valamennyi álláspont és szempont
figyelembe vételére alkalmas egyeztetések alapján lehet végrehajtani . E megnyugtató
megoldás megtalálása és a szükséges egyeztetések lefolytatása érdekében tehát az
Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a szükséges egyeztetéseket végezze el, és ezek
alapján a szükséges törvényi szabályozásra vonatkozó javaslatát legkésőbb 2007 . március 31-
ig terjessze az Országgyűlés elé.

Bizottsági önálló indítvány
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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helvben

Budapest, 2006 . november 27.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 85 . § (2) bekezdés c) pontja, valamint a
Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján mellékelten az alábbi

határozati javaslatot

nyújtja be a Tisztelt Országgyűléshez .
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