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Az Országgyűlés
. . ./2007. ( . . . . ) OGY HATÁROZATA

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 . szeptember
31-ig terjessze az Országgyűlés elé .

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a törvényjavaslat előkészítése során az
alábbiakra legyen figyelemmel .

a) A bírósági végrehajtási eljárások hatékonyságának javítása ;

b) A kiemelten fontos közigazgatási perek hatékonyabb lefolytatása,

c) A költségvetési szervek pénzfizetési kötelezettségei késedelmes teljesítésének
megszüntetése;

d) Központi közbeszerzési adatbázis megvalósítása

2. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba .

Indokolás

A bírósági végrehajtási eljárásokra, sok esetben, több éves peres eljárás lezárultát követően
kerülhet csak sor . A gazdasági forgalom biztonsága szempontjából kiemelkedő szerepe van
annak, hogy az adós-kötelezett a végrehajtási eljárás során a mielőbbi teljesítésben váljon
érdekelté, csökkenjen a végrehajtást akadályozó, rosszhiszemű adósi fellépés
eredményessége . Vizsgálandó ezért egyebek között a végrehajtási eljárás során igénybe vett
jogorvoslat (így a végrehajtási kifogás előterjesztése esetén) illeték terhének növelése,
továbbá a megyei bírósági végrehajtás jogintézményének létjogosultsága . Újra kell gondolni
azt is, hogy nem válna-e hatékonyabbá a végrehajtási eljárások során előterjesztett
jogorvoslati kérelmek elbírálása, ha arra nem valamennyi helyi bíróság rendelkezne
illetékességgel, hanem csak az arra kijelölt bíróságok (ítélőtáblánként egy-két helyi bíróság),
amelyek viszont rendelkeznének a szükséges személyi, tárgyi (informatikai) feltételekkel .



A peres eljárások körén belül már jelenleg is számos megkülönböztető ismérv jellemzi az ún .
közigazgatási pereket (lásd a Polgári perrendtartás XX . fejezetét). A közigazgatási perek
csoportján belül is sajátosnak számítanak azok a jogviták, ahol a közigazgatási szerv
határozata ellen benyújtott kereset elbírálására a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel
rendelkezik. Ezen ügytípus közé tartozik pl . a közbeszerzési eljárások nyomán indult
jogorvoslati eljárásban hozott döntőbizottsági határozat felülvizsgálata, ahol a szakszerű és
gyors bírósági eljárás a piaci szereplők számára gyakran meghatározó egzisztenciális kérdéssé
válik. Vizsgálandó ezért, hogy melyek azok a jogi és infrastruktúra-fejlesztési feladatok,
amelyek révén ezekben a kiemelten fontos bírósági eljárásokban már rövid távon is
érzékelhető előrelépés valósítható meg .

A költségvetési szervek pénzfizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése révén sokszor
maga az állam okozza a vállalkozások csődjét . Különösen indokolt ezért konkrét, pl . 30 napos
határidő kitűzésével kötelezni a költségvetési szerveket, hogy a kötelezettségvállalásuk
alapján teljesítendő pénzfizetésnek a teljesítésről kiállított számla befogadását követően
tegyenek eleget .

Budapest, 2006 . május 29 .

Szatmáry Kristóf
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30 .) OGY. határozat 85 . §-a alapján, „a
magyar gazdaságban - különösen a közbeszerzések területén - kialakuló vállalkozói
„körbetartozások" mérséklése érdekében a társadalmi és szakmai egyeztetések
elvégzéséről, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről" a következő
országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2007 . május 29.

Szatmáry Kristo
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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