
T/15946/7. szám 
 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 
 

az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a 
központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat illetőleg a 

Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel 
kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések 

érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról 
szóló T/15946. számú törvényjavaslat 

 
z á r ó 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/15946/5. sz. egységes javaslattal.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel 
szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat illetőleg 
a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos 
engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének 
intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló, T/15946/5. számon 
beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15946/6. számú zárószavazás 
előtti módosító javaslatot. 
 
 
 
 
 



1.  Szabó Lajos mint az Előterjesztő képviselője az egységes javaslat címének a 
következő módosítását javasolja:  
 

"az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi 
költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat [illetőleg], illetve a Nyugdíjbiztosítási és az 

Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga 
gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó 

jogszabályok módosításáról" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15946/6/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- a Kormány képviselője egyetért
 
 

2.  Szabó Lajos mint az Előterjesztő képviselője az egységes javaslat 1. §-ában az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 2002. évi LXV. törvény 2. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /1. § Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 2002. évi LXV. törvény 2. § 
(8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) Az APEH a felszámolás, [illetőleg] illetve a végelszámolás alatt álló 
szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami 
pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseit a 
Magyar Követeléskezelő Részvénytársaságra (a továbbiakban: MKK Rt.) ruházhatja át 
(engedményezés). Az e rendelkezés alapján engedményezett követelést az MKK Rt. tovább 
engedményezheti. Az engedményezés részletes feltételeit az APEH elnöke és az MKK Rt. 
vezérigazgatója által kötött megállapodás szabályozza, amely a pénzügyminiszter 
jóváhagyásával lép hatályba. Az engedményezésre a Ptk. 328-330. §-a megfelelően 
alkalmazandó." 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15946/6/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 13. 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
 az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 


