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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 .§
(1) bekezdése, valamint a 102.§ (1) bekezdése a Magyar Köztársaság 2011 . évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997 . CXXIV.
törvény módosítása

§•

(1) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ő l szóló 1997 . CXXIV.
törvény módosítása 4 . §-a helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„4. § (1) Az egyes egyházak jogosultak — a külön törvényben meghatározottak szerin t
— a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személy i
jövedelemadó egy százalékára, amely az egyházak bels ő szabályaiban meghatározott
módon használható fel .

(2) Az egyház a számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból
felajánlott 1%-okból eredő összegeken túl a [(3)-(4)](4)-(5) bekezdés[e] szerint
meghatározott további támogatásra jogosult[ .],	 amennyiben

a) 2011 . január 1-ig az egyház joger ős nyilvántartásba vételér ől szóló bejegyző
határozat joger őre emelkedésétő l legalább öt év eltelt, vagy

b) nem áll a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szól ó
1990. évi IV. törvényben meghatározott megszüntetési eljárás alatt, 	 illetvea
támogatás folyósításának időpontjában egyháznak min ősül .

(3) Az (1) bekezdésben kedvezményezett egyház részére - amennyiben részérea
technikai szám kiadását követően első alkalommal történik felajánlás - jelen törvény
hatálybalépését követ ően csak akkor utalható át a felajánlott összeg, amennyiben az
egyház jogerős	 nyilvántartásba	 vételéről	 szóló	 bejegyző határozat jogerőre
emelkedésétől legalább két év eltelt va_ az a támogatás fol ósításának id ő pontjában
egyháznak minősül .



[(3)](4) A támogatások együttes alapja az egyházak számára a magánszemélyek általa
személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összege, de legalább a nyilatkozattal
érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhel ő , adókedvezményekkel
csökkentett személyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak számára a
magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegéne k
pozitív különbözete .

[(4)](5) A támogatásból az egyes egyházak a javukra a személyi jövedelemadójuk 1% -
áról rendelkező magánszemélyek arányában részesülnek ."

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ől szóló 1997 .
CXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A 3 . § (1) bekezdése szerinti járadékot negyedévenként, az adott negyedév els ő
hónapjának 10 . napjáig [az első negyedévben az első hónap utolsó napjáig] kell
rendelkezésre bocsátani, a 3 . § (2) bekezdésében előírt korrekciót pedig egy összegben
kell rendezni a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap
utolsó napjáig . ”

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ől szóló 1997 .
CXXIV. törvény 8. § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A 4. § szerinti személyi jövedelemadó-részesedést és annak kiegészítését a z
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium fejezetben kell megtervezni[, és a felajánlást követő január 31-éig az
egyháznak átutalni] . Az arra jogosult egyháznak a miniszter	 által vezetett
minisztérium

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i
felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI . törvény 6.§ (4) bekezdésében meghatározot t
összeget és annak kiegészítését a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 10-ig ,
továbbá

b) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i
felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI. törvény 6.§ (6) és (8) bekezdésében
meghatározott összeget, valamint annak kiegészítését a rendelkez ő nyilatkozat évét
követő év január 31-ig
utalja át .”

Indokolás :

Az utóbbi években mind szélesebb teret nyer olyan szervezetek egyházként történ ő bírósági
bejegyeztetése — kihasználva a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakró l
szóló 1990. évi IV. törvény rendelkezéseit —, amelyek elsődlegesen nem a hitélet
gyakorlására, hanem egyéb célokra alakultak . E szervezetek ugyanakkor igényt tartanak a z
egyházakat, vallásfelekezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban egyház) megillet ő
állami támogatásokra, így pl . az egyházaknak felajánlható személyi jövedelemadó 1 %-ána k
költségvetési kiegészítésére . Egyházként került bejegyzésre több, fő tevékenységként nem az
azonos hitelvek követésére, illetve vallás gyakorlására szolgáló szervezet is . Erre tekintettel
indokolttá vált, hogy ezen szervezetek ne részesüljenek legalább a részükre felajánlott



személyi jövedelemadó állami költségvetési kiegészítésében, vagy indokolt esetben n e
kerüljön részükre átutalásra a személyi jövedelemadó 1%-a sem . Ezt a módosítás az egyház i
bejegyzés időbeli hatályhoz kötésével kívánja elérni, illetve a kiegészítés hatálya alól kivonj a
a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi IV. törvényben
meghatározott megszüntetési eljárás alatt álló egyházakat, illetve rendelkezik arról is, hogy a
folyósítás csak az egyházak részére történjen . A módosító javaslat pontosítja a kiegészíté s
kiszámítására vonatkozó törvényi szabályozást is .

A módosítás az 1997 . évi CXXIV. törvény 8 . § (2)-(3) bekezdésében foglalt állami
támogatások kiutalásának határidejét az egyházakkal egyeztetve javasolja módosítani . Az
egyházak hitéleti és közéleti tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. CXXIV .
törvény módosítását a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezés e
szerinti felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI. törvény tervezett módosítása indokolja. Az
egyház finanszírozási törvény módosítása nélkül a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény tervezett módosítás a
sem áll meg.

Budapest, 2010 . december 1 .

Dr. Lukács Tamás
elnök
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