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Benyújtó: Schmuck Erzsébet
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014
(II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat- címe: a lelkiismereti és vallásszabadságjogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségekjogállásáról szóló 2011.
évi CCVI. törvény módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat2 

Módosítópont sorszáma: 1. 
Ajavaslat érintett rendelkezése: a 3. §-ban az Ehtv.o, § (2) bekezdése
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az állam [az (1) bekezdés szerinti kiemelkedő jelentőségű közcélú
tevékenységeket szervezettségük, társadalmi támogatottságuk,
történelmi és társadalmi szerepük, valamint ilyen tevékenységek ellátása
során szerzett tapasztalataik alapján hosszú távon ellátni képes és kész,]
a nyilvántartásba vett egyházzal és a bejegyzett egyházzal [jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösségekkel] kérelmükre - határozatlan időre, azonos
elveken alapuló átfogó együttműködési megállapodást (a továbbiakban: átfogó
megállapodás) köt[het], amely közcélú tevékenység ellátására, illetve a hitéleti
támogatásra is kiterjed[het]. A megállapodás alapján a nyilvántartásba vett egyház és
a bejegyzett egyház külön törvény szerinti adó-, illetve azzal egy tekintet alá eső más
kedvezményben részesül.

Módosítópont sorszáma: 2.
A javaslat érintett rendelkezése: a 3. §-ban az Ehtv.q, §-ának új (3) bekezdése
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Alkotmányjogi panasz az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § 
(2) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti átfogó megállapodással szemben a
kihirdetéstől számított száznyolcvan napon belül, az egyház által kezdeményezett
megállapodás megkötésének elmaradása esetén pedig az egyház (2) bekezdés szerinti
kezdeményezésétől számított száznyolcvan napon belül nyújtható be az
Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz beérkezésétől
számított kilencven napon belül dönt. Az ezen alkotmányjogi panasszal kapcsolatos
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eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 30. § (1) és (.5)
bekezdése, valamint 60. §-a nem alkalmazható.

Módosítópont sorszáma: 3.
A javaslat érintett rendelkezése: 9. § 
Módosítás jellege: módosítás

Az Ehtv. 10. alcíme a következő 38/B. §-sal egészül ki:

,,38/B. § ú} Az a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, amelyik e törvény
hatálybalépését megelőzően külön törvény alapján közfeladat ellátására
megállapodást kötött, a megállapodásban foglalt feltételek szerinti támogatásra
jogosult.

(2) A bejegyzett egyház és az állam, illetve a nyilvántartásba vett egyház és az állam
együttműködésére a 9. (2) bekezdése szerinti megállapodást kihirdető törvény
hatálybalépéséig a korábbi megállapodást, annak hiányában a Magyar Köztársaság és
az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és
hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű
kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell."

Indokolás

1. 

A módosító javaslat az egyházi közösségekkel kötött megállapodások normatív
kereteinek megállapítására vonatkozik. A javaslat kötelezővé teszi az állam számára
az együttműködési megállapodások megkötését mind a bejegyzett, mind a
nyilvántartásba vett egyházak esetében, emellett alkotmányjogi panasz útján
megnyitja a közvetlen jogorvoslatot a megállapodásokkal szemben, ideértve a
megkötés elmaradásából fakadó alapjogot sértő helyzet orvoslását is. A
megállapodások megkötéséig, illetve az esetleges jogorvoslati eljárások lefolytatásáig
a folytonosságot átmeneti rendelkezés biztosítja.

Budapest, 2018. november 29.

Schmuck Erzsébet
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