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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló, T/9302 . számú törvényjavaslathoz az Alkotmányügyi bizottság az
alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 7 . §-ában a Cstv. 11 . (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását
javasolja:

„11. (1) Az ideiglenes fizetési haladék és a fizetési haladék (a továbbiakban együtt : fizetési haladék)
célja a csődvagyon megőrzése a hitelezőkkel kötendő egyezség érdekében, annak időtartama alatt
az adós, a vagyonfelügyelő , a számlavezetők és a hitelezők is kötelesek tartózkodni minden olya n
intézkedéstő l, amely a haladék célját meghiúsítja. A fizetési haladék

a) a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló és kezdő időpontja után keletkezett
munkabérkövetelések és a bérjellegű egyéb juttatásokra vonatkozó követelések, az ezeket terhelő
személyi jövedelemadó előleg, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (ideértve a
magánnyugdíjpénztári tagdíjat is), társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék, a foglalkoztatá s
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján fizetend ő járulék,
végkielégítés, tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék és bányászati keresetkiegészítés, szakképzés i
hozzájárulási kötelezettség, szakképzésben részt vevő tanulóknak járó juttatások és kedvezmények,
továbbá [a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási kötelezettség alapján járó] a
villamosenergia- és földgázellátásért fizetend ő díjak (beleértve a rendszerhasználati díjakat is) ,
valamint minden egyéb, szolháltatási kötelezettség alapján járó vagy külön jogszabályba n
meghatározott közműdíj [aki, a pénzügyi intézmény által felszámított számlavezetési díj, a
vagyonfelügyelőnek a 16. § (3) bekezdése alapján felszámított, de a nyilvántartási díjból meg nem
térülő díja és költségei ; valamint

b) a csődeljárás kezdő időpontja után az adósra a számlában áthárított, vagy az adós ügyletei sorá n
keletkezett általános forgalmi adó, jövedéki adó és termékdíj fizetési kötelezettség ,

c) az adós számlájára történt téves átutalás visszatérítésének
kifizetése alól nem mentesít "
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a csődeljárást ne lehetetlenítse el a villamosenergia- é s
földgáz-tartozások behajtására tett szolgáltatói intézkedés : a kikapcsolás. Amennyiben
ugyanis a villamosenergia- és földgáz-díjak kifizetésére is vonatkozik a fizetés i
haladék, akkor a villamosenergia- és földgázkereskedők, -szolgáltatók, illetve hálózati
engedélyesek abban érdekeltek, hogy még a csődeljárást megelőzően, a fizetési haladék
elő l menekülve kikapcsolják a fizetési késedelembe esett fogyasztójukat. Áram és gázellátás
nélkül pedig a cégeknek nincs esélyük talpra állni .

A meghosszabbított fizetési haladék id őtartamra tekintettel viszont (80 nap - 1 év)
nem várható el az áram illetve gázszolgáltatóktól, hogy a gazdasági válságba n
megszaporodott csőd és felszámolási eljárásokban hitelezzék a cs ődeljárással érintett
cégek teljes áram,illetve gázfogyasztását .

Minderre tekintettel javasoljuk a fizetési haladék alól a teljes közüzemi ellátást
(vízszolgáltatás, hulladékelszállítás stb), valamint a 2009 . június 1-ét követően a nagyobb
cégeknek már csak a szabad piacon elérhető villamos energia- és földgáz- szolgáltatás t
kivonni .

Budapest, 2009 . május 18 .

Dr. Csiha Judit
elnök
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