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ORSZÁGGYŰLÉS
EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI,

CIVIL- És VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGA

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a HHSZ . 94. § (1 )
bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján a vallási közösségek jogállásával és működésével
összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő
módosításáról szóló T/10750 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 7 . §-ának a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI.
törvény 11 . §-át megállapító rendelkezése a következők szerint módosul :

„11 . § (1) A bevett egyház belső szabály[a]ában[szerint jogi személyiséggel rendelkező ]
valamely egység[e]ét,[vagy] szervezet[e]ét 	 vagy intézményétjogi személlyé	 nyilváníthatja[ (a
továbbiakban : belső egyházi jogi személy)] .

(2) [Nem minősül belső egyházi jogi személynek a bevett egyház belső szabálya szerint] A
bevett egyház (1) bekezdés alapján jogi személyiséggel [nem] rendelkező [, a bevett egyház
által létrehozott, jogszabály alapján jogalanyisággal rendelkez ő szervezet]	 egysége,
szervezete vagy intézménye bels ő egyházi jogi személy .

(3) Az Alaptörvény VIII . cikk (2) bekezdése vagy XII . cikk Ll) bekezdése alapján létrejött
olyan e törvény szerinti bels ő egyházi jogi személyre, amely más jogszabályalapjánjogi
személyiséggel rendelkezik, kizárólag az ilyen jogszabály szerinti jogi személyre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni .”
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2. A törvényjavaslat 14 . §-ának a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint a z
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI.
törvény 19. §-át megállapító rendelkezése a következő (3) bekezdéssel egészül ki ,
ezzel egyidejűleg a további szerkezeti egységek számozása értelemszerűen módosul :

„(3) Az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdése vagy XII. cikk (1) bekezdése alapján létrejött
szervezet által ellátott 9 . § (1) bekezdése szerinti tevékenységet e célból létrehozott vagy már
működő belső egyházi jogi személy az ilyen szervezet egyetemes jogutódjaként nem vehet i
át.”

INDOKOLÁS :

Az I . ponthoz

A javaslat a bevett egyház autonómiájának tiszteletben tartása mellett pontosítja a belső
egyházi jogi személyek körét. A javaslat egyértelművé teszi, hogy az ilyen szabályozás nem
érinti a bevett egyház azon szabadságát, hogy önmaga dönthesse el, mely jogalanynak
biztosítja a bels ő szabályán alapuló jogi személyiséget, ugyanakkor kizárja, hogy egye s
jogalanyok, amelyek más jogszabály alapján rendelkeznek jogi személyiséggel, bár bels ő
egyházi jogi személynek minősülnek, rájuk azonban nem a belső egyházi jogi személyekre
vonatkozó szabályokat, hanem a jogi személyiségüket meghatározó jogszabály szerinti jogi
személyre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni . Így pl . a bevett egyház által alapítot t
egyesület, alapítvány vagy gazdasági társaság, stb . bár lehet belső egyházi jogi személy, r á
azonban rendre az egyesületre, az alapítványra vagy a gazdasági társaságra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni .

A 2. ponthoz

A javaslat kizárja annak lehetőségét, hogy az egyesülési jog és a vallalkozás szabadsága
alapján létrejött szervezet által végzett valamely közcélú tevékenységet a belső egyházi jogi
személy az ilyen szervezet egyetemes jogutódjaként ellásson .

Budapest, 2013 . május 13 .

Dr. Lukács Tamás
elnök
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