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A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségekjogállásáról szóló 2011. évi

CCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3618. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat
részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ
44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során - a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján - megtárgyalta
a jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is,
hogy azok megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott
módosítási javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. december 4. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1. 
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3618/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 
Módosítás jellege: módosítás

1. § 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 1.
§-a [(1) bekezdése] helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A lelkiismereti és a vallásszabadság mindenkit megillető alapvető emberi
szabadságjog, [amely nem köthető semmilyen jogi formához] amelynek
zavartalan gyakorlását a Magyar Köztársaság biztosítja.

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más
lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a
szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények,
szertartások végzése útján vagy egyéb módon - akár egyénileg, akár másokkal
együttesen - nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását
mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. A vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés
terjesztése a tömegtájékoztatási eszközök útján is történhet. Ebben az esetben e
tevékenységre a tájékoztatásra vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Vallása, meggyőződése és azok kinyilvánítása, illetőleg gyakorlása miatt senkit
semmilyen hátrány nem érhet és semmiféle előny nem illet meg. Állami (hatósági)
nyilvántartásba vallási és más meggyőződésre vonatkozó adatot felvenni nem szabad.
A nyilvántartásban már szereplő ilyen adatról csak az érintett személy vagy - halála
után - egyenesági rokona részére adható tájékoztatás.

(4) A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlásában senkit sem szabad akadályozni, a
jog azonban - ha törvény másként nem rendelkezik - nem mentesít az állampolgári
kötelezettség teljesítése alól.

(5) A szülőnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi és vallási
neveléséről döntsön, és arról megfelelően gondoskodjék.

(6) Az egyéni és közösségi vallásgyakorlást lehetővé kell tenni a szociális, egészségügyi,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben gondozott, a büntetésvégrehajtási
intézetben fogvatartott számára."
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T/3618/6/1-6 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3., 8., 11. és 12.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3618/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § 
Módosítás jellege: módosítás

2. § 

Az Ehtv. 3. § (2):..C3.l bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(2) [A lelkiismereti és vallásszabadság joga a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti jogviszonyban, valamint a honvédek jogállásáról szóló
törvény szerintijogviszonyban állók számára szolgálatteljesítésük során -
a szervezet működési rendjével és a honvédelmi kötelezettség
teljesítésével összhangban -] A katonai létesítményben a katonai szolgálatot
teljesítő a vallását - a szervezet működési rendjével összhangban - egyénileg szabadon
gyakorolhat[ó ]1!. A katonai létesítményen kívül a katonai szolgálatot teljesítő egyéni
és közösségi vallásgyakorlása nem korlátozható.

(3) Az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal
rendelkező vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a továbbiakban együtt:
egyház) hozhatnak létre. Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljából
alapítható, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes és amely törvénybe nem ütközik."

T/3618/6/1-6 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3., 8., 11. és 12.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra
került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3618/6/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § 
Módosítás jellege: módosítás

Az Ehtv. II-V. Fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[,,II. FEJEZET

A VALLÁSI KÖZÖSSÉG JOGÁLLÁSA

1. Avallási tevékenység és a vallási közösségjogállására vonatkozó
általános szabályok

6. § Vallási közösség a természetes személyek minden olyan közössége,
szervezeti formától, jogi személyiségtől vagy elnevezéstől függetlenül,
amely vallás gyakorlására alakult, és elsődlegesen vallási tevékenységet
végez.

7. § (1) Vallási közösség működhet jogi személyiség nélkül, valamint jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti formában.

(2) Jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség

a) a vallási egyesület,
b) a nyilvántartásba vett egyház,
e) a bejegyzett egyház és
d) a bevett egyház.

(3) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház,
illetve a vallási egyesület azonos hitelveket valló, természetes
személyekből álló, önkormányzattal rendelkező autonóm szervezet.

7/A. § (1) A jogi személyiségű vallási közösség tagjai vallási
meggyőződésének megfelelően szabadon állapítja meg vallási és ezen
alapuló egyéb közcélú tevékenysége kereteit, szabályait, szervezeti
formáját és elnevezését.

(2) A vallási közösség olyan világnézethez kapcsolódó tevékenységet
folytat, amely természetfelettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel
rendelkezik, tanai a valóság egészére vonatkoznak, valamint sajátos
magatartáskövetelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja (a
továbbiakban: vallási tevékenység).

(3) Önmagában nem tekinthető vallási tevékenységnek

a) a politikai és érdekérvényesítő,
b) a pszichikai vagy parapszichikai,
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e) a gyógyászati,
d) a gazdasági-vállalkozási,
e) a nevelési,
J) az oktatási,
g) a felsőoktatási,
h) az egészségügyi,
i) a karitatív,
j) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi,
k) a kulturális,
l) a sport-,
m) az állat-, környezet- és természetvédelmi,
n) a hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenő adatkezelési,
valamint
o) a szociális

tevékenység.

(4) A vallási közösség kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat,
amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik, és
nem sérti más közösségekjogait és szabadságát.

7/B. § A vallási közösség az egyház megjelölést elnevezésében és a
tevékenységére való utalás során önmeghatározása céljából - a saját
hitelvei szerinti tartalommal - használhatja.
7/C. § A vallási egyesület elnevezése az egyesületi különös formára való
utalást nem tartalmazza.

8. § (1) Az állam a vallási közösségek irányítására, felügyeletére szervet
nem működtethet, és nem hozhat létre.

(2) A vallási közösség hitelvei, belső törvénye, alapszabálya, szervezeti és
működési szabályzata vagy azoknak megfelelő más szabályzata (a
továbbiakban együtt: belső szabály) alapján hozott határozat érvényre
juttatására állami kényszer nem alkalmazható, azt állami hatóság nem
vizsgálhatja. A vallási közösség belső szabályon alapuló döntését állami
szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem
szabályozott belső jogviszonyokból eredő jogviták elbírálására állami
szervnek nincs hatásköre.

9. § (1) Az állam és a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek
együttműködhetnek a közjó előmozdításában. Az állam a jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösségekkel történelmi és kulturális
értékeket megőrző, nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi,
karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy
sporttevékenység, valamint más közcélú tevékenység ellátására
megállapodást köthet történelmi és társadalmi szerepük, társadalmi
elfogadottságuk, beágyazottságuk, szervezettségük, az általuk
hagyományosan végzett közcélú tevékenységek során szerzett
tapasztalataik és - az együttműködéssel érintett közcélú tevékenységek
sajátosságaihoz igazodva - az azok ellátásához szükséges feltételek
fennállásának figyelembe vételével.
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(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, jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösségekkel kérelmükre
határozatlan időre átfogó együttműködési megállapodást (a
továbbiakban: átfogó megállapodás) köthet, amely a hitéleti támogatásra
is kiterjedhet.

2. A vallási egyesület

9/A. § (1) Az azonos hitelveket valló természetes személyek vallásuk
gyakorlása céljából, vallási tevékenység végzésére vallási egyesületet
hozhatnak létre.
(2) A vallási egyesületre az egyesületre vonatkozó szabályokat az e
törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

9/B. § A vallási egyesület alapszabálya az egyesületre vonatkozó
szabályoktól eltérően határozhatja meg

a) a tagsági jogviszony keletkezésének és a tagsági jogok
gyakorlásának módját, valamint
b) azoknak a vallási egyesületteljogviszonyban álló személyeknek a
körét, feladatát és hatáskörét, akik az egyesület

ba) működésére vonatkozó belső döntés meghozatalára és
ellenőrzésére, illetve
bb) ügyintézésére és képviseletére

jogosultak.

9/C. § (1) A vallási egyesülettel az állam határozott időre - legfeljebb öt
évre - szóló megállapodást köthet egyes közcélú tevékenységek ellátására,
illetve a hitéleti tevékenység támogatására. A megállapodás - esetenként
legfeljebb az eredeti időtartamnak megfelelő mértékben
meghosszabbítható.

(2) A vallási egyesület a hitéleti célú tevékenységének támogatása céljából
jogosult a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó külön
törvény szerint felajánlott és meghatározott részére.

3. A nyilvántartásba vett egyház

9/D. § (1) A vallási egyesületet - kérelmére - nyilvántartásba vett
egyházként kell nyilvántartásba venni, ha

a) részére a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző 3
év átlagában legalább ezer magánszemély ajánlotta fel befizetett
személyi jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott
részét,és
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b)legalább
ba) 5 éve vallási egyesületként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi

működéssel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a vallási egyesületet- kérelmére -
nyilvántartásba vett egyházként akkor is nyilvántartásba kell venni, ha

a) legalább ezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező nyilvántartott tagja van,

b) legalább 5 éve vallási egyesületként működik, és

e) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége
érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból
vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján
támogatást a kérelem benyújtását követően nem vesz igénybe.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nemzetközi működést

a) Magyarország kivételével legalább két országban egyházi státusszal
rendelkező és - a kérelmező vallási egyesülettel, illetve nyilvántartásba
vett egyházzal - azonos hitelveket valló egyházak által kiállított igazolás,

b) Magyarország kivételével legalább két országban működő és azonos
hitelveket valló egyházak, tagegyházak szövetsége által a szövetségi
tagságról kiállított igazolás, vagy

e) Magyarország kivételével legalább két országban működő
részegyházakat összefogó világegyház által kiállított részegyházi tagságról
szóló igazolás

alapján kell megállapítani.

(4) A nyilvántartásba vett egyház a hitéleti célú tevékenységének
támogatása céljából jogosult a magánszemélyek által befizetett személyi
jövedelemadó külön törvény szerint felajánlott és meghatározott részére.

(5) A nyilvántartásba vett egyházzal az állam határozott időre - legfeljebb
tíz évre - szóló megállapodást köthet közcélú tevékenység ellátására, illetve
a hitéleti tevékenység támogatására. A megállapodás - esetenként
legfeljebb az eredeti időtartamnak megfelelő mértékben
meghosszabbítható. A megállapodás alapján a nyilvántartásba vett egyház
külön törvény szerinti adó-, illetve azzal egy tekintet alá eső más
kedvezményben részesülhet.

(6) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló
1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1990. évi IV. törvény) alapján
egyházként, illetve az e törvény alapján alapcélként vallási tevékenységet
végző egyesületként, valamint vallási tevékenységet végző szervezetként
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történt folyamatos működés a vallási egyesületként történő működés
időtartamába akkor számít be, ha a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi ...
törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőző napon a
vallási közösség a vallási tevékenységet végző szervezetek
nyilvántartásában szerepelt, vagy a Módtv. hatálybalépéséig egyházként
történő elismerési eljárást kezdeményezett, és az eljárás jogerősen még
nem fejeződött be.

3/A. A bejegyzett egyház

9/E. § (1) A vallási egyesületet - kérelmére - bejegyzett egyházként kell
nyilvántartásba venni, ha

a) részére a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző 5
év átlagában legalább négyezer magánszemély ajánlotta fel
befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint
meghatározott részét, és
b)legalább

ba) 20 éve vallási egyesületként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi
működéssel rendelkezik.

(2) A nyilvántartásba vett egyházat - kérelmére - bejegyzett egyházként
kell nyilvántartásba venni, ha

a) részére a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző 5
év átlagában négyezer magánszemély ajánlotta fel befizetett
személyi jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott
részét,és
b)legalább

ba) 15 éve nyilvántartásba vett egyházként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi
működéssel rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdésétől eltérően a vallási egyesületet - kérelmére
bejegyzett egyházként akkor is nyilvántartásba kell venni, ha

a) legalább tízezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező nyilvántartott tagja van,

b) legalább 20 éve vallási egyesületként működik, és

e) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége
érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból
vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján
támogatást a kérelem benyújtását követően nem vesz igénybe.

(4) A (2) bekezdésétől eltérően a nyilvántartásbavett egyházat - kérelmére
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- bejegyzett egyházként akkor is nyilvántartásba kell venni, ha

a) legalább tízezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező nyilvántartott tagja van,

b) legalább 15 éve nyilvántartásba vett egyházként működik, és

e) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége
érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból
vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján
támogatást a kérelem benyújtását követően nem vesz igénybe.

(5) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja és a (2) bekezdés b) pont bb)
alpontja szerinti nemzetközi működést

a) Magyarország kivételével legalább két országban egyházi
státusszal rendelkező és - a kérelmező vallási egyesülettel, illetve
nyilvántartásba vett egyházzal - azonos hitelveket valló egyházak
által kiállított igazolás,
b) Magyarország kivételével legalább két országban működő és
azonos hitelveket valló egyházak, tagegyházak szövetsége által a
szövetségi tagságról kiállított igazolás, vagy
e) Magyarország kivételével legalább két országban működő
részegyházakat összefogó világegyház által kiállított részegyházi
tagságról szóló igazolás

alapján kell megállapítani.

(6) Az 1990. évi IV. törvény alapján egyházként, illetve az e törvény alapján
alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületként, valamint vallási
tevékenységet végző szervezetként történt folyamatos működés a vallási
egyesületként, illetve nyilvántartásba vett egyházként történő működés
időtartamába akkor számít be, ha a Módtv. hatálybalépését megelőző
napon a vallási közösség a vallási tevékenységet végző szervezetek
nyilvántartásában szerepelt,vagy a Módtv. hatálybalépéséig egyházként
történő elismerési eljárást kezdeményezett, és az eljárás jogerősen még
nem fejeződött be.

9/F. § (1) A bejegyzett egyházzal az állam határozott időre - legfeljebb 15
évre - megállapodást köthet közcélú tevékenység ellátására, illetve a
hitéleti tevékenység támogatására. Amegállapodás - esetenként legfeljebb
az eredeti időtartamnak megfelelő mértékben - meghosszabbítható. A
megállapodás alapján a bejegyzett egyház külön törvény szerinti adó-,
illetve azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben részesülhet.

(2) Abejegyzett egyház a hitéleti célú tevékenységének támogatása céljából
jogosult a magánszemélyek befizetett személyi jövedelemadójának külön
törvény szerint felajánlott és meghatározott részére és annak állami
kiegészítésére, illetve az ennek helyébe lépőjuttatásra.
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3/B. A bevett egyház

9/G. § (1) A bevett egyház az olyan bejegyzett egyház, amellyel az állam a
közösségi célok érdekében történő együttműködésről átfogó
megállapodást kötött. Az átfogó megállapodás megkötése, illetve annak
módosítása során az állam nevében az egyházakkal való kapcsolattartás
koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(2) Átfogó megállapodás megkötése iránti kérelmet a bejegyzett egyház,
vagy az ilyen megállapodással nem rendelkező bevett egyház terjeszthet
elő a miniszterhez. Amennyiben a Módtv. hatálybalépésekor már bevett
egyházzal az átfogó megállapodás létrejön, azt nem kötelező a (3)
bekezdésben foglaltak szerint törvényben kihirdetni. Amennyiben az
átfogó megállapodás nem jön létre, az a bevett egyház jogállását nem
érinti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átfogó megállapodást, illetve annak
módosítását törvényben kell kihirdetni. A kihirdetést és a melléklet
kiegészítését kezdeményező tőrvényjavaslatot a Kormány a megállapodás
hatályba lépését követő 30 napon belül az Országgyűléshez benyújtja. A
bejegyzett egyház az átfogó megállapodás törvényben történő
kihirdetésének és a melléklet kiegészítésének a napjától minősül bevett
egyháznak. Az átfogó megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek
azonban az átfogó megállapodás hatályba lépésének időpontjától
megilletik, illetve terhelik a bejegyzett egyházat.

(4) A bevett egyház hitéleti célú tevékenysége érdekében adó-, illetve
azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben, valamint költségvetési
támogatásban részesül. E támogatásokkal kapcsolatos részletes
szabályokat törvény állapítja meg.

(5) A bevett egyház a hitéleti célú tevékenységének támogatása céljából
jogosult a magánszemélyek befizetett személyi jövedelemadójának külön
törvény szerint felajánlott és meghatározott részére és annak állami
kiegészítésére, illetve az ennek helyébe lépő juttatásra.

(6) A bevett egyházakat a melléklet tartalmazza.

3/C. Az egyházi jogi személy

10. § Egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a
nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye.

11. § (1) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett
egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége,
szervezete vagy intézménye jogi személy.

(2) A belső egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve
a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint működik; a bevett
egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső
egyházi jogi személye a belső szabályban meghatározott viszonyokban a
bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház
képviseletében jár el. A belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra, a
bejegyzett egyházra, illetve a nyilvántartásba vett egyházra vonatkozó
szabályokat megfelelően kell alkalmazni.
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(3) A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett
egyház közcélú tevékenységet ellátó intézménye a bevett egyház, a
bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya
szerint belső egyházi jogi személynek minősülhet. Nem minősül belső
egyházi jogi személynek a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a
nyilvántartásba vett egyház által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány
és egyesület.

11/A. § A bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett
egyház belső szabálya a jogi személyre törvényben meghatározott
általános szabályoktól eltérően határozhatja meg

a) a bevett egyház, a bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett
egyház és a belső egyházi jogi személy
aa) szervezetére és képviseletére,
ab) törvényes működésének biztosítékaira,
ac) átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód
nélküli megszűnésére, valamint

b) a belső egyházi jogi személy létesítésére

vonatkozó szabályokat.
II/A. FEJEZET

A JOGISZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSIKÖZÖSSÉG
SZOLGÁLATÁBANÁLLÓ SZEMÉLY

12. § (1) Az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a
nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi
jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi
szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban
teljesítő természetes személy.

(2) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott,
személyiségi jogot érintő információkat nem köteles állami hatóság
tudomására hozni.

(3) Az egyházi személy fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben
részesül.

12/A. § (1) A vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző
tagja a vallási egyesület szolgálatában álló, munkaviszonyban vagy egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy.

(2) A vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjára a
12. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.

III. FEJEZET

A JOGISZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS A
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BELSŐEGYHÁZIJOGISZEMÉLYNYILVÁNTARTÁSA
4. Ajogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nyilvántartása

13. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséget - a bevett
egyházakat kivéve - a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: bíróság)
veszi nyilvántartásba. A bíróság kizárólagos illetékességgel jár el.

(2) A bíróság a bejegyzett egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak és a
vallási egyesületek nyilvántartásait (a továbbiakban együtt: nyilvántartás)
elkülönítetten vezeti.

(3) Anyilvántartásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a civil
szervezetek bírósági nyilvántartására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

13/A. § (1) A vallási egyesületként történő nyilvántartásba vétel iránti
kérelem alapján a bíróság kizárólag azt vizsgálja, hogy

a)a szervezet képviselői nyilatkoztak arról, hogy az alapítás vallási
tevékenység végzése céljából történik, és ez az alapszabályból
megállapítható,
b) a szervezet által gyakorolni kívánt tevékenység a 7/A. § (2)-(4)
bekezdésével nem ellentétes, és ez az alapszabályból
megállapítható,
e) a szervezet elnevezése megfelel a 7/B. és 7/C. §-ban foglaltaknak
a 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
dJ legalább tíz tag a szervezet vallási célra történő megalakulását
kimondta, és elfogadta a szervezet alapszabályát,
e) a szervezet tagja legalább tíz, Magyarországon lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, és az
alapszabály nem teszi lehetővé, hogy a szervezetnek nem
természetes személy tagja is legyen, és
.f) a kérelmező csatolta az a)-e) pontban foglaltak igazolására
szolgáló dokumentumokat.

(2) A bíróság az e § szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag
abban az esetben utasíthatja el, ha a szervezet nem felel meg az (1)
bekezdés a)-j) pontjában meghatározott valamely feltételnek.

14. § (1) A bíróság a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséget (e§
alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) kérelmére bejegyzett
egyházként, illetve nyilvántartásba vett egyházként nyilvántartásba veszi,
ha

a) a kérelmező elsődlegesen vallási tevékenységet végez,
tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van, és ez az
alapszabályból megismerhető,
b) a 9/D. § (1)-(3) bekezdésében, illetve a 9/E. § (1)-(3)
bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek,
e) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy tevékenysége és az
alapszabálya a 7/A. § (2)-(4) bekezdésével nem ellentétes, és ez az
alapszabályból megállapítható,
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d) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását
megelőző 5 évenbelül számviteli és gazdálkodási szabályok ismételt
megsértése miatt vele szemben joghátrány nem került
alkalmazásra, illetve ilyen eljárás nincs folyamatban,
e ) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy vele szemben a kérelem
benyújtását megelőző 5 éven belül jogerős döntéssel büntető
intézkedés nem történt, illetve erre vonatkozó eljárás nincs
folyamatban, és
j) a kérelmező csatolta az a)-e) pontban foglaltak igazolására
szolgáló dokumentumokat.

(2) A bíróság a 9/E. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy a 9/E. § (2)
bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti feltétel alkalmazása esetén a
kérelmezőt bejegyzett egyházként, illetve nyilvántartásba vett egyházként
akkor veszi nyilvántartásba, ha vele szemben nemzetbiztonsági kockázat
nem merült fel. Ezen feltétel vizsgálata során a bíróság a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló törvény szerinti, a nemzetbiztonsági kockázati
tényezők vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezi.

(3) A 9/E. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint a 9/E. § (2)
bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti feltétel vizsgálata során a bíróság
egyházjogász, vallástörténész, vallástudós vagy szociológus
szakképzettségű és tudományos fokozattal rendelkező szakértő, továbbá a
nemzetbiztonsági szolgálat szakértőként való közreműködését veheti
igénybe. Nem kérhető fel szakértőként egyházi személy.

(4) A bíróság az e§ szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag
abban az esetben utasíthatja el, ha a kérelmező nem felel meg az (1)
bekezdés a)-j) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben meghatározott
valamelyfeltételnek. Amennyiben a kérelmezővel szemben az (1) bekezdés
d)-e) pontja szerinti eljárás folyamatban van, a bíróság a nyilvántartásba
vételi eljárást a hivatkozott eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.

(5) A 9/D.§ (2), illetve a 9/E.§ (3)-(4) bekezdés szerinti nyilvántartásba
vételi eljárásokban a 14. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell
azzal, hogy a 9/D. § (1) bekezdés a) pontja, a 9/E. § (1) bekezdés a) pontja,
valamint a 9/E. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételek teljesülésének
igazolása helyett a 9/D. § (2) bekezdés c) pontja, a 9/E.§ (3) bekezdés c)
pontja, valamint a 9/E. § (4) bekezdése e) pontja szerinti nyilatkozatot kell
csatolni.

14/A. § (1) Ha a 9/D. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartásban szereplő
nyilvántartásba vett egyház hitéleti tevékenysége vagy közcélú
tevékenysége érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós
forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott
programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi
döntés alapján támogatást vesz igénybe, ezt a tényt köteles a támogatás
folyósítását követő 15 napon belül a bíróságnak bejelenteni. A bejelentés
alapján, annak kézhezvételét követő 8 napon belül a bíróság 15 napos
határidő tűzésével felszólítja a nyilvántartásba vett egyházat, hogy
nyilatkozzon arról, hogy
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a) a támogatás összegét a támogatást folyósító szervnek visszafizette, vagy

b) amennyiben a nyilvántartásba vett egyház a támogatás összegét nem
fizeti vissza,

ba) kérelmezi a nyilvántartásba vett egyházak nyilvántartásából való
törlését vallási egyesületként történő egyidejű nyilvántartásba
vételével, vagy

bb) vállalja a 9/D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel
teljesítését.

(2) Anyilvántartásba vett egyházat a bíróság törli a nyilvántartásba vett
egyházak nyilvántartásából, és vallási egyesületként veszi
nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vett egyház

a) nem teljesíti a 9/D.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feltételt, vagy

b) elmulasztja a nyilatkozattételt.

(3) Ha a 9/E. § (3) bekezdése szerint alapján a nyilvántartásban szereplő
nyilvántartásba vett bejegyzett egyház hitéleti tevékenysége vagy közcélú
tevékenysége érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós
forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott
programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, ezt a tényt
köteles támogatás megítéléséről való tudomásszerzést követő 15 napon
belül a bíróságnak bejelenteni. A bejelentés alapján, annak kézhezvételét
követő 8 napon belül a bíróság 15 napos határidő tűzésével felszólítja a
nyilvántartásba vett bejegyzett egyházat, hogy nyilatkozzon arról, hogy
a) a támogatás összegét a támogatást folyósító szervnek visszafizette, vagy
b)amennyiben a nyilvántartásba vett bejegyzett egyház a támogatás
összegét nem fizeti vissza,
ba) kérelmezi a nyilvántartásba vett bejegyzett egyházaknyilvántartásából
való törlését vallási egyesületként történő egyidejű nyilvántartásba
vételével, vagy
bb) vállalja a 9/E. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel
teljesítését.

(4) A nyilvántartásba vett bejegyzett egyházat törli a bíróság a bejegyzett
egyházaknyilvántartásából, és vallási egyesületként veszi nyilvántartásba,
ha a bejegyzett egyház

a) nem teljesíti a 9/E. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feltételt, vagy

14 



b) elmulasztja a nyilatkozattételt.

(5) Ha a 9/E. § (4) bekezdése alapján a nyilvántartásban szereplő
nyilvántartásba vett bejegyzett egyház hitéleti tevékenysége vagy közcélú
tevékenysége érdekében az államháztartás alrendszereiből, európai uniós
forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott
programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi
döntés alapján támogatást vesz igénybe, ezt a tényt köteles a támogatás
megítéléséről való tudomásszerzést követő 15 napon belül a bíróságnak
bejelenteni. A bejelentés alapján, annak kézhezvételét követő 8 napon
belül a bíróság 15 napos határidő tűzésével felszólítja a nyilvántartásba
vett bejegyzett egyházat, hogy nyilatkozzon arról, hogy
a) a támogatás összegét a támogatást folyósító szervnek visszafizette, vagy
b) amennyiben a nyilvántartásba vett bejegyzett egyház a támogatás
összegét nem fizeti vissza
ba) kérelmezi a nyilvántartásba vett bejegyzett egyházak nyilvántartásából
való törlését nyilvántartásba vett egyházként történő egyidejű
nyilvántartásba vételével, vagy
bb) vállalja a 9/E. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel
teljesítését.

(6) A nyilvántartásba vett bejegyzett egyházat a bíróság törli a bejegyzett
egyházak nyilvántartásából, és nyilvántartásba vett egyházként veszi
nyilvántartásba, ha a bejegyzett egyház
a) nem teljesíti a 9/E.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt,
vagy
b) elmulasztja a nyilatkozattételt.

(7) A vallási egyesület vagy a nyilvántartásba vett egyház vagy a bejegyzett
egyház általános jogutódja.

(8) Ha az ügyész törvényben meghatározott jogkörében eljárva észleli,
hogy a 9/E.§ (3)-(4) bekezdése, vagy a 9/D. § (2) bekezdése szerint
nyilvántartásba vett bejegyzett egyház, illetve nyilvántartásba vett egyház
az (1)-(3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a
26. § (1) bekezdése szerinti keresetet nyújt be. A bíróság az ügyész keresete
alapján az (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazza.

14/B. § (1) A bíróság legkésőbb a 13/A. § (1) bekezdésében, a 14. § (1)
bekezdésében meghatározott kérelem, valamint a 26. § (1) bekezdése
szerinti keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított hatvan napon belül
dönt a nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről vagy a
kérelem, illetve a kereset elutasításáról.

(2) Abíróság az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül intézkedik
a nyilvántartásba vételt elrendelő, az azt elutasító, illetve a
nyilvántartásból való törlésről rendelkező határozatnak a kérelmet
benyújtó vallási közösség, az ügyész és a miniszter részére történő
kézbesítése iránt.
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(3) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását - a változástól számított
tizenöt napon belül - be kell jelenteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentéshez kizárólag a változással érintett
adatok igazolására szolgáló dokumentumokat kell csatolni.

14/C. § (1) A kérelmet benyújtó vallási közösség nyilvántartásba vételét
elrendelő, az azt elutasító, illetve a nyilvántartásból való törlésről
rendelkező határozat ellen

a) a kérelmet benyújtó vallási közösség képviselője,
b) a már nyilvántartásba vettjogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség képviselője a 20/A.§-ban foglaltakra hivatkozással, és
e) az ügyész

fellebbezéssel élhet.

(2) A bíróság a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül intézkedik
a nyilvántartásba vételt elrendelő, az azt elutasító, valamint a
nyilvántartásból való törlésről rendelkező határozatnak a kérelmet
benyújtó vallási közösség, az ügyész és a miniszter részére történő
kézbesítése iránt.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a jogorvoslati eljárásban is megfelelően
alkalmazni kell.

15. § A nyilvántartás tartalmazza a jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség

a) nevét, rövidített nevét, illetve a köznyelvben meghonosodott
elnevezését,
b) székhelyét,
e) képviselőjének nevét, lakóhelyét,
d) a képviselet terjedelmét és módját, és
e) ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség ilyennel
rendelkezik, címerének és logójának tartalmi leírását.

15/A. § (1) A miniszter a bíróságtól a 14/C. § (2) bekezdése szerint kapott
tájékoztatás alapján a jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösségekről, ingyenesen bárki számára hozzáférhető elektronikus
adatbázist vezet.

(2) Az adatbázis nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.

16. § A miniszter az e törvénynek az adott bevett egyház mellékletbe
történő felvételére vonatkozó módosítása hatálybalépését követő 30
napon belül a bevett egyházat nyilvántartásba veszi.

16/A. § (1) A nyilvántartás tartalmazza a bevett egyház
a) nevét, rövidített nevét, illetve a köznyelvben meghonosodott
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elnevezését,
b) székhelyét,
e) képviselőjének nevét, lakóhelyét, a képviselet terjedelmét és módját,
d) ha a bevett egyház ilyennel rendelkezik, címerének és logójának

tartalmi leírását.
(2) A nyilvántartásba a bevett egyház létesítő okiratának módosítása

esetén be kell jegyezni a létesítő okirat módosításának időpontját,
valamint a módosítás nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát és
jogerőre emelkedésének időpontját.

(3) A nyilvántartást a miniszter vezeti. A miniszter nyilvántartás
vezetéssel összefüggő döntésének bírósági felülvizsgálatát a bevett egyház
egészének vagy legfőbb szervének képviselője a közigazgatási döntések
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok alapján kérheti.

(4) A nyilvántartás nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.

17. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását, valamint a 16. §
szerinti nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat - a változástól, illetve
a létesítő okirat módosításától számított tizenöt napon belül - a bevett
egyház egészének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi jogi személy
közvetlen felettes egyházi szervének képviselője a miniszternek bejelenti.

(2) A bevett egyház nyilvántartásba bejegyzett adatai nyilvánosak.

5. A belső egyházi jogi személy nyilvántartása

18. § (1) A belső egyházijogi személyt a bíróság- bevett egyház esetében a
miniszter - a bevett egyház, a bejegyzett egyház, valamint a nyilvántartásba
vett egyház egészének vagy legfőbb szervének képviselője kérelmére,
külön érdemi vizsgálat nélkül, de a 11.§ (3) bekezdésének figyelembe
vételével veszi nyilvántartásba.

(2) A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére, valamint a
nyilvántartásba bejegyzett adatokváltozására a következő szabályokat kell
alkalmazni:
a) a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére vonatkozó
kérelmet a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett
egyház egészének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi jogi személy
közvetlen felettes egyházi szervének képviselője terjesztheti elő, amelynek
tartalmaznia kell a 15.§, illetve 16/A.§ (1) bekezdésben foglalt, a belső
egyházi jogi személyre vonatkozó adatokat,
b) a bíróság - a bevett egyház belső jogi személye esetében a miniszter - a
belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet
kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy az az a) pontban
foglaltaknak megfelel-e.

(3) A nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi
személyiségét a bevett egyház, bejegyzett egyház, valamint a
nyilvántartásba vett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy az
adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a
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bíróságnál bejelentett képviselője, vagy a bejegyzett egyház, valamint a
nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított
tisztségviselője igazolja.

(4) A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba bejegyzett adatai
nyilvánosak.

IV.FEJEZET

A JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSIKÖZÖSSÉG
MŰKÖDÉSE

6. Ajogi személyiséggel rendelkező vallási közösség támogatása

19. § (1) Ajogi személyiséggel rendelkező vallási közösség részére a közcélú
tevékenységek ellátásához az állam költségvetési támogatást nyújt.

(2) Abevett egyház és belső egyházijogi személye az általa vagy intézménye
útján ellátott közcélú tevékenysége után a hasonló tevékenységet folytató
állami vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékű
költségvetési támogatásrajogosult. A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba
vett egyház és ezek belső egyházi jogi személyei az általuk vagy
intézményeik útján ellátott közcélú tevékenységük után - erre vonatkozó
megállapodás alapján - legfeljebb a hasonló tevékenységet folytató állami
vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékű költségvetési
támogatásra jogosultak. A megállapodás megkötésénél figyelembe kell
venni a 9.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

(3) Amennyiben az egyházi jogi személy önmaga vagy intézménye útján
közfeladatot lát el, a közfeladatot ténylegesen ellátó szervezet köteles a
közfeladat ellátásával összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános
adatainak közzétételére. Amennyiben a közfeladatot ellátó intézmény
szervezetileg nem különül el a fenntartótól, abban az esetben is csak a
közfeladat ellátással ténylegesen összefüggő, elkülönítetten
nyilvántartandó intézményi adatokat kell közzétenni. A közzétételi
kötelezettség egyik esetben sem terjed ki az egyház belső struktúrájára,
hitéleti tevékenységére, döntéshozatali mechanizmusára vonatkozó
adatokra.

19/A. § (1) Az egyházi jogi személy az állam, a helyi önkormányzat vagy a
nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményben és az állam vagy az országos nemzetiségi önkormányzat
által fenntartott felsőoktatási intézményben - törvényben meghatározott
módon - hitéleti oktatást szervezhet.

(2) A hitéleti oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket és más iskolai
foglalkozással nem ütköző időpontját törvényben meghatározottak szerint
a nevelési-oktatási intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény, a hitéleti
oktatásban közreműködő személyt az egyházi jogi személy biztosítja.

(3) A hitéleti oktatás költségeit - ideértve az (1) bekezdésben
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meghatározottakon túlmenően szervezett hitéleti oktatás költségeit is - a
bevett egyházzal, a bejegyzett egyházzal vagy a nyilvántartásba vett
egyházzal kötött megállapodás alapján - az állam biztosítja.

19/B. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség bevételei
elsősorban természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiség
nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból, valamint az
ilyen bevételek hasznaiból tevődnek össze.

(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség adományokat
gyűjthet, amelyek után jogosult a társasági adóról, osztalékadóról és a
személyijövedelemadóról szólójogszabályok szerint igazolás kiadására.

(3) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogszabályban
meghatározottak szerint az államháztartás alrendszereiből, európai uniós
forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott
programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi
döntés alapján támogatásban részesülhet.

19/C. § (1) A vallási egyesület a nem hitéleti célra nyújtott támogatásból
származó bevételét és annak felhasználását a számvitelről szóló törvény és
a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint tartja nyilván.

(2) A vallási egyesület számára nem hitéleti célra nyújtott támogatás
felhasználásának törvényességi szempontok szerinti ellenőrzését az
Állami Számvevőszék végzi.

(3) A vallási egyesület és az egyházi jogi személy hitéleti célú bevételeit és
azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti. Hitéleti célú
bevételnek minősül különösen a személyi jövedelemadó meghatározott
részének a vallási egyesület, a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a
nyilvántartásba vett egyház számára történő felajánlása, a 9/F. § (2),
illetve a 9/G. § (5) bekezdések szerinti esetekben annak költségvetési
kiegészítése, az ennek helyébe lépő juttatás, valamint az ingatlanjáradék
és annak kiegészítése.

(4) Az egyházi jogi személy nem hitéleti célra nyújtott költségvetési
támogatásból származó bevételét és annak felhasználását a számvitelről
szóló törvény és a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint
tartja nyilván.

(5) Az egyházi jogi személynek nem hitéleti célra nyújtott költségvetési
támogatás felhasználásának törvényességi szempontok szerinti
ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi.

7. Ajogi személyiséggel rendelkező vallási közösség működésének
szabályai

20. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség saját belső
szabálya, hitelvei és szertartási rendje szerint működik.
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(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség részt vállalhat a
társadalom értékteremtő szolgálatában, ennek érdekében önmaga vagy e
célra létrehozott intézménye útján olyan közcélú tevékenységet is elláthat,
amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy annak
intézménye számára.

(3) A közcélú tevékenységet az egyházi jogi személy, illetve a vallási
egyesület közvetlenül vagy intézményei útján, vallási meggyőződésének
megfelelően végzi, amire tekintettel a felvételhez és a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez a
világnézeti elkötelezettség természete vagy tartalma miatt indokolt, annak
megőrzéséhez és gyakorlásához szükséges és arányos feltételek
határozhatók meg.

(4) Az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdése vagy XII. cikk (1) bekezdése
alapján létrejött szervezet által ellátott közcélú tevékenységet e célból
létrehozott vagy már működő belső egyházijogi személy az ilyen szervezet
egyetemes jogutódjaként nem veheti át.

(5) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a polgári jogi
jogviszonyokban korlátozás nélkül részt vehet, ennek keretében jogosult
gazdasági társaságot és civil szervezetet létrehozni, azokban részt venni.

20/A. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség elnevezése,
jelképrendszere, szertartásrendje, valamint a köznyelvben
meghonosodott neve fokozottjogvédelemben részesül.

(2) Más szervezet elnevezése vagy jelképe nem kelthet olyan benyomást,
hogy a szervezet, illetve tevékenysége más, korábban nyilvántartásba vett
vallási közösség működéséhez kapcsolódik.

(3) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség elnevezését,
jelképrendszerét és a köznyelvben meghonosodott elnevezését - a vallási
közösség erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül -más nem
használhatja. A kifejezett írásbeli hozzájárulás nélküli használatot
jogosulatlan használatnak kell tekinteni.

20/B. § Ha az egyházi személy vagy a vallási egyesület vallásos szertartást
hivatásszerűen végző tagja nem a jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség más tagja számára végez szolgálatot vagy nyújt szolgáltatást, és
akár közvetlen, akár közvetett módon a tevékenysége ajogi személyiséggel
rendelkező vallási közösségével kapcsolatba hozható, köteles az adottjogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség nevét a szolgálat vagy
szolgáltatás felajánlása előtt jól látható módon feltüntetni, illetve
nyilvánvalóvá tenni.

20/C. § A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség - különösen a
szertartások és a belső szabálya szerinti működés zavartalansága
érdekében-, a templom és a vallásgyakorlásra rendelt más hely, valamint
a temető fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesül.
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20/D. § A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség számára
jogszabályban meghatározott
módon - biztosítani kell a jogszabálytervezetek és a jogalkotási
koncepciók véleményezésének lehetőségét.

7/A. Az egyházi jogi személy működésének különös szabályai

21. § Közcélú tevékenységet ellátó egyházi jogi személynél az ilyen
feladathoz kapcsolódóan foglalkoztatottak munkaviszonyának tartalma a
munkabér, munkaidő és pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti
jogviszonyhoz igazodik azzal, hogy a foglalkoztatott javára történő eltérés
megengedett. Az ilyen foglalkoztatottakra az állami vagy a helyi
önkormányzati intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi
bérpolitikai intézkedések azonos feltételekkel terjednek ki.

22. § Az egyházijogi személyjogszabályban meghatározott rendbenvégzett
tábori lelkészi, valamint börtön- és kórházlelkészi szolgálatot vagy más
szolgálatot végezhet.

23. § Az egyházi jogi személy az általa gyakorolt vallási tevékenységhez
kapcsolódó személyes adatot a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba
vett egyház belső szabálya szerint kezeli, azokat az érintett
hozzájárulásával - halála esetén leszármazója hozzájárulásával -
továbbíthatja vagyhozhatja nyilvánosságra.

23/A. § (1) A vallási egyesületre, mint a 9/A.§ (2) bekezdés szerinti
szervezetre vonatkozó támogatások és kedvezmények az egyházi jogi
személyek esetében megfelelően alkalmazandók.

(2) Az egyházi jogi személy céljai megvalósítása érdekében jogosult
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenységet,
valamint elsődlegesen végzett tevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási
tevékenységet -a 20. § (5) bekezdésében meghatározott kereteken túl is -
folytatni.
(3) Az egyházi jogi személy vonatkozásában nem minősül gazdasági
vállalkozási tevékenységnek

a) a hitéleti és a 9.§ (1) bekezdésben foglalt tevékenységet szolgáló
intézmény működtetése,
b) a hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása,
értékesítése,
e) a kizárólag hitéleti tevékenységet szolgáló immateriális jószág,
tárgyi eszköz és készlet értékesítése, ideértve a liturgikus öltözet
megtérítését is,
d) a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatásnyújtás, az ilyen tevékenységet szolgáló eszköz nem
nyereségszerzésre irányuló hasznosítása,
e) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott
nyugdíjintézet vagy nyugdíjalap működtetése, és
j) az egyházijogi személy nevének, rövidített nevének, köznyelvben
meghonosodott elnevezésének, címerének, illetve logójának más
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által történő használatához adott hozzájárulás.

(4) A (3) bekezdés szerinti tevékenység bevétele különösen

a) a szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése,
b J a tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, kötbér,
bánatpénz, bírság és adó visszatérítés,
e) a tevékenységhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettség
nélkül kapott - pénzügyileg rendezett - támogatás, juttatás, és
dJ a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a
hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak,
osztaléknak, illetve az értékpapír hozamának olyan része, amelyet
a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő
tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel.

(5) A bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik vonatkozásában
nem minősül továbbá gazdasági-vállalkozási tevékenységnek

a) sportintézmény működtetése, valamint a környezetvédelmi
tevékenység folytatása,
b J az üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő

szolgáltatásnyújtás keretében,
e) az egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása,
dJ a temető fenntartása,
e) a környezetvédelmi tevékenységet vagy a9.§ (1) bekezdésben foglalt

tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet
értékesítése,

J) a környezetvédelmi tevékenységhez és a 9.§ (1) bekezdésben foglalt
tevékenységet ellátó tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatásnyújtás, az ilyen tevékenységet szolgáló eszköz nem
nyereségszerzési célú hasznosítása, és

gJ az államtól vagy a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása
során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány
előállítása és értékesítése.

V.FEJEZET

A JOGISZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSIKÖZÖSSÉG
ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

24. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg, az azt elrendelő határozat
jogerőre emelkedésének napján.

(2) Ha a bíróság a vallási egyesületet bejegyzett egyházként vagy
nyilvántartásbavett egyházként nyilvántartásbaveszi, a vallási egyesületet
egyidejűleg törli a vallási egyesületek nyilvántartásából.

(3) Ha a bíróság a nyilvántartásba vett egyházat bejegyzett egyházként
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nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vett egyházat egyidejűleg törli a
nyilvántartásba vett egyházak nyilvántartásából.

(4) Ha a miniszter a bejegyzett egyházat bevett egyházként nyilvántartásba
veszi, erről 15 napon belül értesíti a bíróságot. A bejegyzett egyházat a
bíróság a miniszter megkeresése alapján a miniszteri nyilvántartásba
bejegyzés időpontjára visszamenőleg törli a bejegyzett egyházak
nyilvántartásából.

25. § (1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogutódlással
szűnik meg a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség
képviselőjének kérelmére, más jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösségbe való beolvadás, vagy azzal összeolvadás (a továbbiakban
együtt: egyesülés), illetve két, vagy több jogi személyiséggel rendelkező
vallási közösségre való különválás esetén.

(2) A bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház a 24. § (2) és
(3) bekezdés szerint nyilvántartásból törölt vallási egyesület vagy
nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja.

(3) A bevett egyház a 24.§ (4) bekezdés szerint nyilvántartásból törölt
bejegyzett egyház általánosjogutóda.

(4) Ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségből annak tagjai
kiválnak, de a nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség fennmarad, a kivált tagokat a jogi személyiséggel rendelkező
vallási közösség vagyonából részesedés nem illeti meg. Amennyiben a
bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház
belső szabálya - tekintettel annak belső szervezeti felépítésére - lehetővé
teszi a belső egyházi jogi személye kiválását, a kiválással keletkező új
vallási közösség a kiválástól számított 30 napon belül a III. Fejezet 4.
alcímében foglaltaknak megfelelően kezdeményezheti a bírósági
nyilvántartásba vételét.

(5) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség - a bevett egyház
kivételével- akkor szűnik megjogutód nélkül, ha

a) feloszlását legfőbb szerve kimondta,
b) a bíróság megszünteti, vagy
e) a bíróság megállapítja megszűnését.

26. § (1) A bíróság az ügyész keresete alapján - a bevett egyház kivételével
- megszünteti azt a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséget, és
elrendeli a nyilvántartásból való törlését,
a) amely az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján alaptörvény
ellenesen működik, vagy
b) amelynek a nyilvántartásba vételét meg kellett volna tagadni.

(2) A bíróság az ügyész keresete alapján - a bevett egyház kivételével -
megszüntetheti azt a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséget és
elrendelheti a nyilvántartásból való törlését, amelynek tevékenysége
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súlyos, szándékos és többszöri törvénysértést valósított meg.

(3) A bíróság az ügyész keresete alapján - a bevett egyház kivételével -
megállapítja a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség
megszűnését és elrendeli a nyilvántartásból való törlését, ha
tevékenységével felhagy, és vagyonáról nem rendelkezik.

26/A. § Az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján az alaptörvény
ellenesen működő bevett egyházat az Országgyűlés jogutód nélkül
megszünteti.

27. § (1) A bevett egyházjogutód nélkül szűnik meg, ha
a) a bevett egyház legfőbb szerve a bevett egyház feloszlásáról határoz,
b) a bevett egyház tevékenységével felhagy, és vagyonáról nem

rendelkezik, vagy
c) a bevett egyházat az Országgyűlés a 26/A.§ alapján megszünteti.

(2) A bevett egyház jogutóddal - a bevett egyház képviselőjének
kérelmére - szűnik meg
a) más bevett egyházzal való egyesülés,vagy
b) két vagy több bevett egyházra való különválás

esetén.

28. § A Kormány a miniszter előterjesztésére a 26/A. és a 27. §-ban
meghatározott esetben kezdeményezi az Országgyűlésnél az érintettbevett
egyház mellékletből való törlését, illetve egyesülés, különválás esetén a
melléklet módosítását.

29. § (1) A bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett
egyház jogutód nélküli megszűnése esetén elszámolási eljárásnak van
helye, amelyre a jogutód nélkül megszuno gazdasági társaság
végelszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az
eljárásra a bíróság kizárólagosan illetékes.

(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogutód nélküli
megszűnése esetén vagyona - a hitelezők követeléseinek kielégítése után
- az állam tulajdonába kerül, és közcélú tevékenységre kell fordítani.

(3) A vallási egyesület csak vallási egyesülettel egyesülhet és csak vallási
egyesületekre válhat szét.

30. § (1) A bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett
egyház jogutód nélküli megszűnése esetén a bevett egyház, a bejegyzett
egyház és a nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye is
jogutód nélkül megszűnik.

(2) Belső egyházi jogi személy megszűnése esetén a vagyoni kérdéseket a
bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház
belső szabálya határozza meg."]
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,,II. fejezet

AZ EGYHÁZAK

Az egyházak nyilvántartásba vétele

9. § (1) Az egyházat a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi
Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) nyilvántartásba veszi, ha

a) az egyházat legalább száz természetes személy megalapította,

b) az egyház az alapszabályát elfogadta,

c) az ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta, és

d) az alapítók nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet a 8. §-ban
foglaltaknak megfelel.

(2) Az egyház alapszabályának vagy belső törvényének, szabályának (a továbbiakban:
alapszabály) tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) az egyház nevét, székhelyét, szervezeti felépítését,

b) ha az egyház valamely szervezeti egysége jogi személy, ennek megnevezését.

(3) Az egyház elnevezése már nyilvántartásba vett egyház elnevezésével nem lehet
azonos vagy összetéveszthető.

10. § (l) Az egyház nyilvántartásba vételére vonatkozó bejelentést a képviseletére
jogosult személy nyújthatja be.

(2) A bejelentéshez csatolni kell az elfogadott alapszabályt és a 9. § (1)
bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozatot. Közölni kell továbbá az egyház
képviseletére jogosult személyek nevét.

11. § Az egyház nyilvántartásba vétele akkor tagadható meg, ha az nem felel meg a 8. §
ban foglaltaknak, illetőleg az alapítók nem tettek eleget a 9-10. §-ban foglalt
feltételeknek.

12. § (1) Az egyház nyilvántartásba vételéről a bíróság a bejelentés beérkezését követő
hatvan napon belül nemperes eljárásban határoz.

(2) Ha az egyház alapszabálya a 9. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében módosul,
illetőleg a képviseletére új személy lesz jogosult, azt a változástól számított harminc
napon belül a képviselőnek a bíróságnál be kell jelentenie.

13. § (1) Az egyház a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét, és az abból való
törléssel szűnik meg jogi személyisége, a határozat meghozatalának napjával.
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(2) Az egyház és - ha az alapszabály így rendelkezik - az egyház önálló képviseleti
szervvel rendelkező szervezeti egysége (szervezete, intézménye. egyházközsége stb.)
jogi személy.

(3) Az egyház vallásos célra létesülő önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) akkor
válik jogi személlyé, ha - képviselőjének bejelentése alapján - a bíróság nyilvántartásba
veszi. A bejelentésben közölni kell a szervezet székhelyét, ügyintéző és képviseleti
szervét. A bejelentéshez csatolni kell az illetékes egyházi szerv nyilatkozatát arról, hogy
a szervezet az egyház szabályai szerint megalakult. és az egyház keretében működik. A
nyilvántartásba vételre egyebekben a 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.

Az egyházak szövetségei

14. § (1) Az egyházak által létrehozott szövetséget a bíróság nyilvántartásba veszi, ha az
alapító egyházak az alapszabályát elfogadták. ügyintéző és képviseleti szerveit
megválasztották, és a képviseletére jogosult személy a szövetség nyilvántartásba
vételére vonatkozó kérelmet a bírósághoz benyújtotta. A szövetség a nyilvántartásba
vétellel nyeri el jogi személyiségét.

(2) Az egyházak szövetsége alapszabályában rendelkezni kell a szövetség céljáról,
nevéről, székhelyéről, valamint a szervezetéről. Egyházi szövetség elsődlegesen
gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható.

(3) A bíróság az egyházak szövetségének nyilvántartásba vételét megtagadja, ha annak
céljai az Alkotmány vagy más törvény rendelkezéseivel ellentétesek. illetőleg ha az
alapítók nem tettek eleget az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseinek.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az egyházak szövetségének
nyilvántartásba vételére. működésére, felügyeletére és megszűnésére az egyházakra
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az egyházak és az állam kapcsolata

1.5. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.
[Alkotmány 60. § (3) bek.]

(2) Az egyház belső törvényeinek. szabályainak érvényre juttatására állami kényszer
nem alkalmazható.

(3) Az egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik.

16. § (1) Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre.

(2) Az egyházi jogi személy törvénysértése esetén az ügyész pert indít az egyházi jogi
személy ellen.
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Az egyházak művelődési, szociális és egészségügyi tevékenysége

17. § (1) Az egyházi jogi személy elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális,
szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet,
amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy állami szerv (intézmény)
számára. E tevékenységi körben az egyházi jogi személy intézményt létesíthet és tarthat
fenn.

(2) Az egyházi jogi személy az állam által fenntartott nevelési és oktatási
intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem kötelező jelleggel
(fakultatív tantárgyként) vallásoktatást tarthat.

Az egyházak gazdálkodása

18. § (1) Az egyházi jogi személy vagyona elsősorban természetes személyek, jogi
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb
hozzájárulásaiból, illetőleg az egyházi szolgáltatásokért fizetett díjakból képződik. Az
egyházi jogi személy - az egyház belső törvényeiben és szabályaiban meghatározott
módon, külön engedély nélkül - adományokat gyűjthet.

(2) Az egyházi jogi személy - a céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek
megteremtésére - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, a társadalmi
szervezetekre vonatkozó szabályok szerint (Ptk. 70-73. §) vállalatot alapíthat, továbbá
gazdasági társaságot hozhat létre, illetőleg abban részt vehet.

(3) Nem tekinthető gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, ha az egyházi jogi személy

a) kulturális, nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi
intézményeket működtet.

b) a hitélethez szükséges kiadványokat, kegytárgyakat állít elő és értékesít,

c) az egyházi célra használt épületeket részlegesen hasznosítja,

d) temetőt tart fenn.

19. § (1) Az állam az egyházi jogi személy nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi.
sport, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményei működéséhez - külön törvény
rendelkezései szerint - normatív módon meghatározott, a hasonló állami
intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatást nyújt, illetőleg a támogatás
az ilyen ellátásokra elkülönített pénzeszközökből történik.

(2) Az egyházi jogi személynek az (1) bekezdésben nem említett egyéb tevékenysége
segítésére állami támogatás adható, amelyet az Országgyűlés - az éves állami
költségvetés elfogadása során - egyházanként és konkrét célonként állapít meg. A
támogatásra vonatkozó igényt az egyház magyarországi legfelsőbb szerve a művelődési
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miniszterhez nyújthatja be.

Az egyházak nyilvántartásból való törlése

20. § (1) A bíróság az egyház magyarországi legfelsőbb szervének kérelmére az egyházat
törli a nyilvántartásból más egyházzal való egyesülése, két vagy több egyházra való
szétválása esetén, valamint ha az egyház a feloszlását kimondta. E rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell a 13. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett jogi
személy esetén is azzal, hogy a nyilvántartásból való törlést a jogi személyen kívül az
illetékes egyházi szerv is kérheti a bejegyzéshez általa adott nyilatkozat visszavonása
esetén.

(2) A bíróság az ügyész keresete alapján törli a nyilvántartásból azt az egyházat, egyházi
jogi személyt, amelynek tevékenysége a 8. § (2) bekezdésébe ütközik, ha e
tevékenységet felhívása ellenére sem szünteti meg.

(3) A bíróság megállapítja az egyház megszűnését és törli a nyilvántartásból, ha
tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.

(4) Ha a jogsértés az egyház szervezeti egységének vagy a 13. § (3) bekezdése szerint
létesült önálló szervezetének működése során fordul elő, a (2) bekezdés szerinti
felhívást a bíróság az egyház magyarországi legfelsőbb szervéhez intézi.

21. § (1) Az egyház vagyona az egyház más egyházzal való egyesülése, illetőleg két vagy
több egyházra való szétválása esetén a jogutód egyház tulajdonába kerül. Szétválás
esetén a vagyon megosztásának arányát az egyház határozza meg.

(2) Ha az egyház feloszlott, illetőleg ha a bíróság a megszűnését állapította meg,
vagyonát - a hitelezők követeléseinek kielégítése után - a 17. § (1) bekezdésében
felsorolt vagy más közérdekű célokra kell fordítania.
(3) Ha az egyház feloszlott, illetőleg ha a bíróság a megszűnését állapította meg, és a
vagyonáról - a megszűnéstől számított kilencven napon belül - nem intézkedett,
továbbá ha az egyházat a 20. § (2) bekezdése alapján törölték a nyilvántartásból, a
vagyonból alapítványt (alapítványokat) kell létrehozni, amelynek célját a
Minisztertanács határozza meg, és egyidejűleg kijelöli az alapítót is. Ha a vagyon
nagysága alapítvány létrehozását nem teszi lehetővé, az állami tulajdonba kerül, és a
művelődési miniszter gondoskodik a közérdekű célra való felhasználásáról. A vagyon
hasznosításának módját mindkét esetben nyilvánosságra kell hozni."

T/3618/6/1-6 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3., 8., 11. és 12.

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén annak további módosítása szükséges.

28



A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3618/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ehtv. 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. § 

Az Ehtv. II-V. Fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(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."

T/3618/3/1-3 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
4., 5. és 10.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3618/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ehtv. 9. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3.§

Az Ehtv. II-V. Fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(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
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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
eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 30. § (1) és (5)
bekezdése, valamint 60. §-a nem alkalmazható."

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
4., 5. és 10.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3618/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ehtv. 9/E. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. § 

Az Ehtv. II-V. Fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,9/E. § (1) A vallási egyesületet - kérelmére - bejegyzett egyházként kell
nyilvántartásba venni, ha
a) részére a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző 5 év átlagában
legalább [négy]ezer magánszemély ajánlotta fel befizetett személyi
jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott részét, és
b) legalább
ba) 20 éve vallási egyesületként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi működéssel rendelkezik.

(2) A nyilvántartásba vett egyházat - kérelmére - bejegyzett egyházként kell
nyilvántartásba venni, ha
a) részére a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző 5 év átlagában
[négy]ezer magánszemély ajánlotta fel befizetett személyi jövedelemadójának külön
törvény szerint meghatározott részét, és
b) legalább
ba) 15 éve nyilvántartásba vett egyházként működik, vagy
bb) 100 éves szervezett formában történő önálló nemzetközi működéssel rendelkezik."

T/3618/5/1-2 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
6. és 9.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3618/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ehtv. 9/E. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

Az Ehtv. 11-V. Fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(3) Az (1) bekezdésétől eltérően a vallási egyesületet - kérelmére - bejegyzett
egyházként akkor is nyilvántartásba kell venni, ha
a) legalább [tíz]négyezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
nyilvántartott tagja van,
b) legalább 20 éve vallási egyesületként működik, és
c) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében
az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati
rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatást a kérelem benyújtását követően
nem vesz igénybe.

(4) A (2) bekezdésétől eltérően a nyilvántartásba vett egyházat - kérelmére -
bejegyzett egyházként akkor is nyilvántartásba kell venni, ha
a) legalább [tíz]négyezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
nyilvántartott tagja van,
b) legalább 15 éve nyilvántartásba vett egyházként működik, és
c) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében
az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati
rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatást a kérelem benyújtását követően
nem vesz igénybe."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3618/6/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4-11. § 
Módosítás jellege: elhagyás

Az Ehtv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,31. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a 13/A. § (1) bekezdése és a 14. § (1) bekezdése szerinti kérelem tartalmát
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és benyújtásának rendjét,
b) a 13/A. § (1) bekezdés a)-e) pontja, valamint a 14. § (1) bekezdés a)-e)
pontja szerinti feltételek igazolására szolgáló dokumentumok tartalmát és
benyújtásának rendjét,
c) a tábori lelkészi szolgálat végzésének szabályait,
d) a 13. § (2) bekezdése, a 16/A-17.§ és a 18. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartás részletes szabályait,
e) a 9/C. §, a 9/D. § (3) bekezdése, valamint a 9/F. § (1) bekezdése szerinti
megállapodás megkötésére jogosult szerv kijelölését és eljárásának
szabályait,
rendeletben határozza meg."

5.§

Az Ehtv. 33-34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,33. § E törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezéseinek
hatálybalépésekor bevett egyházakjogállása nem változik.

34. § A bevett egyházakkal a Módtv. hatálybalépéséig megkötött
megállapodásokat az Országgyűlés elismeri, és azokat tiszteletben tartja."

6.§

Az Ehtv. a következő 33/A. §-sal egészül ki:

,,33/A. § (1) Az 1990. évi IV. törvény alapján egyházként létrejött, az 1990.
évi IV. törvény alapján egyházként, illetve az e törvény alapján alapcélként
vallási tevékenységet végző egyesületként, valamint vallási tevékenységet
végző szervezetként folyamatosan működő, a Módtv. hatálybalépésekor
vallási tevékenységet végző szervezetként nyilvántartott vallási közösség a
Módtv. hatálybalépésétől vallási egyesületnek minősül.

(2) A Módtv. hatálybalépésétől vallási egyesületnek minősül az 1990. évi
IV. törvény alapján egyházként létrejött olyan vallási közösség is, amelyre
e törvény 2012. január l-jétől 2012. augusztus 31-éig hatályos 34. § (1), (2)
és (4) bekezdésének hatálya kiterjedt, és amely

a) e törvény 2013. szeptember 1-jén hatályos 33. § (3) bekezdés b) vagy c)
pontja szerinti,
b) az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberijogok és az alapvető
szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt
Egyezmény 34. cikke szerinti, vagy
c) az egyházi jogállással kapcsolatos igényük érvényesítésével
kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott törvényes határidőn
belül más jogorvoslati
eljárást kezdeményezett.
(3) Az e törvény hatályba lépését követően alapcélként vallási
tevékenységet végző egyesületként, valamint a Módtv. hatálybalépésekor
vallási tevékenységet végző szervezetként nyilvántartott vallási közösség a
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Módtv. hatálybalépésétől vallási egyesületnek minősül.

Az Ehtv. 35-37. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a
10. alcím a következő 38. §-sal egészül ki: 

,,35. § (1) A 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a Módtv.
hatálybalépésétől számított 45 napon belül kezdeményezheti a bíróságnál
nyilvántartásba vett egyházként történő nyilvántartásba vételét, ha a 33. §
(4) bekezdése szerinti eljárást nem kezdeményezett.

(2) Ha a 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a
nyilvántartásba vett egyházként történő nyilvántartásba vételét az (1) 
bekezdésében foglalt határidőben kezdeményezi, ügyében a bíróság soron
kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.

(3) Ha a bíróság a 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösséget
nyilvántartásba vett egyházként nyilvántartásba veszi, a vallási közösség a
Módtv. hatálybalépésétől nyilvántartásba vett egyháznak minősül.

(4) A 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti
nyilvántartásba vétele során a 9/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel
akkor is teljesül, ha az e törvény hatálybalépését megelőző 3 év átlagában
legalább ezer magánszemély ajánlotta fel befizetett személyi
jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott részét.

(5) A 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti
nyilvántartásba vétele során a 14. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétel
akkor is teljesül, ha vele szemben az e törvény hatálybalépését megelőző 5
éven belül a számviteli és gazdálkodási szabályok ismételt megsértése
miatt nem került alkalmazásrajoghátrány.

(6) A 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség esetében az 1990. évi IV.
törvény alapján egyházként, illetve az e törvény szerinti vallási
közösségként történt folyamatos működés a 9/D. § alkalmazásában a
vallási egyesületként történő működés időtartamába beszámít.

36. § (1) A 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a Módtv.
hatálybalépésétől számított 45 napon belül kezdeményezheti a bíróságnál
bejegyzett egyházként történő nyilvántartásba vételét.

(2) Ha a 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösség a bejegyzett
egyházként történő nyilvántartásba vételét az (1) bekezdésében foglalt
határidőben kezdeményezi, ügyében a bíróság soron kívül, de legkésőbb a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.

(3) Ha a bíróság a 33. § (3) és (4) bekezdése szerinti vallási közösséget
bejegyzett egyházként nyilvántartásba veszi, a vallási közösség a Módtv.
hatálybalépésétől bejegyzett egyháznak minősül.
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(4) A 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti
nyilvántartásba vétele során a 9/E. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel
akkor is teljesül, ha az e törvény hatálybalépését megelőző 5 év átlagában
legalább négyezer magánszemély ajánlotta fel befizetett személyi
jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott részét.

(5) A 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti
nyilvántartásba vétele során a 14. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétel
akkor is teljesül, ha vele szemben az e törvény hatálybalépését megelőző 5
éven belül a számviteli és gazdálkodási szabályok ismételt megsértése
miatt nem került alkalmazásra joghátrány.

(6) A 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség esetében az 1990. évi IV.
törvény alapján egyházként, illetve az e törvény szerinti vallási
közösségként történt folyamatos működés a 9/E. § alkalmazásában a
vallási egyesületként történő működés időtartamába beszámít.

(7) Azon vallási közösségek esetében, amelyek egyházként történő
elismerése iránti kérelmére vonatkozó eljárás az Országgyűlés előtt
folyamatban volt, de az Országgyűlés nem döntött, a bíróság e törvény
9/D.§ (1) bekezdés a) pontját nem vizsgálja.

37. § (1) A Módtv. hatálybalépésének napján megszűnnek
a) az Országgyűlés előtt folyamatban lévő, vallási tevékenységet végző
szervezet egyházként történő elismerésére irányuló eljárások,
b) a bíróság előtt folyamatban lévő, vallási tevékenységet végző szervezet
nyilvántartásba vételére irányuló eljárások,
c) e törvény 2013. augusztus 1-jén hatályos 14/B. § (2) bekezdése szerinti,
folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások,
d) az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) AB határozata alapján
folyamatban lévő egyházi nyilvántartásba vételi eljárások, és
e) a 33. § (3) bekezdése szerinti vallási közösségek e törvény 2013.
szeptember 1-jén hatályos 33. § (5) bekezdése szerinti végelszámolására
irányuló eljárások.

(2) Az (1) bekezdés b)-d) pontja szerint megszűnt eljárások kezdeményező
által benyújtott iratanyagát az Országgyűlés Hivatala, a bíróság, illetve a
miniszter a 27. § (1) bekezdésében foglalt naptól számított 30 napon belül
visszajuttatja a kezdeményezőhöz.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerint megszűnt eljárásokban a
kezdeményező, illetve a miniszter által benyújtott iratanyagot az
Országgyűlés Hivatala a Módtv. hatályba lépését követő 15 napon belül a
bíróságnak megküldi, és erről a kezdeményezőt egyidejűleg értesíti.

38. § Avallási tevékenységet végző szervezeteknyilvántartására vonatkozó
adatokat a bíróság a Módtv. hatálybalépését követő harminc napon belül
átvezeti a vallási egyesületek 12. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásába.
A változásbejegyzéssel összefüggő eljárás illeték- és díjmentes. A vallási
tevékenységet végző szervezet létesítő okiratát a Módtv-vel összefüggésben
nem kell módosítani, ha a módosítás csak abból az okból volna szükséges,
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hogy a létesítő okirat - különösen a szervezeti jelleg megjelölésében - a
törvény Módtv. hatályba lépését megelőző szóhasználatával él. Ha
azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a vallási közösség köteles a
Módtv-nek megfelelő változásokat azon átvezetni."

8. § 

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

,,38/A. §A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi,
Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend (a
továbbiakban: Szuverén Máltai Lovagrend) közötti Együttműködési
Megállapodás figyelembe vételével a Szuverén Máltai Lovagrendet, és a
Megállapodásban kijelölt szervezeteket megilletik a bevett egyház belső
egyházi jogi személye által igénybe vehető támogatások, illetve
vonatkoznak rájuk a 20/A. §-ban és a 20/C. §-ban foglalt rendelkezések."

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

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

10. § 

Az Ehtv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,55. § A 6-9. §, a 9/D-11/A. §, a 12. §, a 13-15. §, a 16-23/A. §, a 25. §, a 26-27.
§, a 29-30. §, a melléklet, és a 9/G.§ (1)-(2) bekezdése alapján törvénybe
iktatott megállapodás az Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül."

11. § 

Az Ehtv. preambulumában az ,,Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése"
szövegrész helyébe a ,,Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése" szöveg lép.]

T/3618/6/1-6 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3., 8., 11. és 12.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3618/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ehtv. 36. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

A:z Ehtv. 35-37. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a 10. alcím a
következő 38. §-sal egészül ki:

,,(4) A 33. § (4) bekezdése szerinti vallási közösség e § szerinti nyilvántartásba vétele
során a 9/E. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel akkor is teljesül, ha - az e törvény
37. § (2) bekezdésének 2012. január 1. és 2013. augusztus 31 . között hatályos
rendelkezése alapján tett felajánlásokat is számításba véve - az e törvény
hatálybalépését megelőző 5 év átlagában legalább [négy]ezer magánszemély ajánlotta
fel befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott részét."

T/3618/5/1-2 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
6. és 9.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3618/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Ehtv. 38/B. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

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

,,38/B. § W A:z 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."
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T/3618/3/1-3 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
4., 5. és 10.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3618/6/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § 
Módosítás jellege: módosítás

12. § 

Hatályát veszti az Ehtv. 1.§ W.::(4) bekezdése, a 2-.5. §-a, a 31-37. §-a, az 5.5. §-a és a
melléklete.

T/3618/6/1-6 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3., 8., 11. és 12.

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3618/6/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § 
Módosítás jellege: módosítás

E törvény 3,.(-7. §-a és 9.] §-a az Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

T/3618/6/1-6 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3., 8., 11. és 12.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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