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dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter úrnak

„Mikor várható a vállalkozói „körbetartozások" mérséklése érdekében a szükséges
törvényjavaslat Országgyűlés számára történő benyújtása? "

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr!

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 problémára mielőbb megnyugtató megoldást kell találni, amely egyidejűleg erősíti a

közbeszerzési eljárásokban ajánlattevő fél teljesítését elősegítő alvállalkozók és

teljesítési segédek pozícióját, azaz biztosítja számukra, hogy - szerződésszerű

teljesítésük esetén - a teljesítés ellenértékéhez rövid időn belül hozzájutnak, 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, ugyanakkor az nem

korlátozódhat mindössze a közbeszerzések területére .

Az ilyen átfogó szabályozási megoldás kidolgozását ugyanakkor mindenképpen

széleskörű, valamennyi álláspont és szempont figyelembe vételére alkalmas

egyeztetések alapján lehet végrehajtani. E megnyugtató megoldás megtalálása és a
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szükséges egyeztetések lefolytatása érdekében az Országgyűlés az 59/2006 . (XII . 20.)

OGY határozatban felkérte a Kormányt, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le,

és ezek alapján a szükséges törvényi szabályozásra vonatkozó javaslatát legkésőbb

2007. március 31-ig terjessze az Országgyűlés elé .

A Kormány 2007. I. félévi munkatervében ugyanakkor nem szerepel a probléma

kezelésével kapcsolatos előterjesztés kidolgozása és az Országgyűlés részére történő

benyújtása.

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :

1 . Az 59/2006 . (XII. 20.) OGY határozat elfogadása óta milyen társadalmi és

szakmai egyeztetések történtek a magyar gazdaságban kialakuló vállalkozói

„körbetartozások" mérséklése érdekében?

2. Mikorra várható a vállalkozói „körbetartozások" problémájának megoldására

alkalmas törvénytervezet elkészítése és a törvényjavaslat benyújtása az

Országgyűlés számára?

Tisztelettel várjuk válaszát!

Budapest, 2007 . március 27.

Farkas Imre

országgyűlési képviselő
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Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő
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