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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 57 . §-a a következők szerint módosul :

„57 . §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény

a) 4.	 (1) bekezdésében az „E törvény alkalmazásában kedvezményezett” szövegrész helyéb e
a „Kedvezményezettnek minősül” szöveg,

b) 4/A. § (1) bekezdésében az „E törvény alkalmazásában kedvezményezett :” szövegrész
helyébe az „A 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl kedvezményezettnek min ősül”
szöveg,

c) 6/B .

	

(2) bekezdésében az „egyházként” szövegrész helyébe a „bevett egyházként ”
szöveg,

[b)]d) 8/A. (1) bekezdésében az „Az Ehtv. 34. (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „A
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallás i
közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény (a továbbiakban : Ehtv.) 2012. január
1-jén hatályos 34 . § (1) bekezdése” szöveg,

e) 8/A .	 (6) bekezdésében az „Ehtv.” szövegrész helyébe az „Ehtv. 2012. január 1-jén
hatályos” szöveg ,

f) 8/A. § (7) bekezdésében az „Ehtv .” szövegrészek helyébe az „Ehtv . 2012. január 1-jén
hatályos” szöve g
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2. A törvényjavaslat a következő 70. §-sal egészül ki, egyidej űleg a további szerkezeti
egységek számozása és azokra vonatkozó hivatkozások értelemszer űen változnak :

„70 .

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV .
törvény a következő 14. §-sal egészül ki :

„14. §(1) Az Ehtv.-nek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos,
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szóló 2013 .
évi. . . törvénnyel (a továbbiakban: Ehtvmi megállapított 33 . § (1) bekezdése szerinti,a
személyi	 jövedelemadó meghatározott	 részének	 az	 adózó	 rendelkezése	 szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4 . § (2) bekezdésében meghatározott
feltételeket teljesítő vallási közösség számára

a) – ha az 2012. január 1-jén az Ehtv . 2012. január 1-jén hatályos 34 . § (1) bekezdése szerinti
szervezetnek minősült – a 2012 . január 1-jétől az Ehtvm. hatálybalépéséig_terjedő időszakban,

b) – ha az 2012. január 1-jén az Ehtv. 2012 . január 1-jén hatályos 34 . § (2) bekezdése szerinti
szervezetnek minősült – a 2013 . január 1-jétől az Ehtvm. hatálybalépéséig terjedő időszakban

érvényesen megtett rendelkező nyilatkozatok szerinti felajánlások alapján az állam az ilye n
vallási közösségnek a nemzetgazdaság tehesítőképességétől függően legfeljebb a 4. § (3)
bekezdése szerinti támogatáshoz igazodó mértékű támogatást biztosít . A nemzetgazdaság
teljesítőképessége tekintetében az államháztartásért felelős miniszter álláspontja az irányadó .

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti vallási közösséget megillet ő
összegről az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felel ős minisztert és az
adópolitikáért felel ős minisztert a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adóz ó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 6/A. § (1 )
bekezdésében meghatározott módon értesíti .

(3) A támogatást az e célra biztosított előirányzat terhére a kincstár az egyházakkal val ó
kapcsolattartás koordinációjáért felel ős miniszter utalványozása alapján legkés őbb a 2012 .
adóévre vonatkozó rendelkező nyilatkozat évét követő év szeptember 30-áig utalja át az (1 )
bekezdés szerinti vallási közösség miniszter részére e határidőt legalább 60 nappal
megelőzően	 bejelentett	 fizetési	 számlájára.	 A	 bejelentésre meghatározott	 határidő
elmulasztása jogvesztő.'

INDOKOLÁS :

Az] . ponthoz

A módosítás a törvényjavaslat 2 . pont szerinti módosításával összefügg ő kodifikációs
pontosítására irányul .
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A 2. ponthoz

A javaslat lehetővé teszi a Kormány számára, hogy az Alkotmánybíróság 6/2013 . (III . 1 .) AB
határozatával érintett vallási közösségek számára legfeljebb az egyházi kiegészítő
támogatáshoz igazodó mértékű támogatást nyújtson az ilyen vallási közösség részér e
érvényesen felajánlott 1%-os adózói rendelkező nyilatkozatokhoz kapcsolódóan .

Budapest, 2013 . május 13 .

Dr. Lukács Tamás
elnök
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