
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
ALKOTMÁNYÜGYI, IGAZSÁGÜGYI ÉS

ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Étke t, . 20'2

Zárószavazás elő tti módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben_

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 107. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az
Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szóló T/10750/31 . számú
egységes javaslathoz a következő

zárószavazás elő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . Az egységes javaslat 10 . §-a a következők szerint módosul :

„10.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási

	

közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI . törvény [6 . alcíme]III .	 Fejezete helyébe a
következő [alcím]felezet lép :

	

„[5 . Az egyházként történő elismerésre irányuló eljárás]III .	 FEJEZET
AZ EGYHÁZKÉNT TÖRTÉNŐ ELISMERÉ S

4. Az elismerés feltételei

14. § [(1)] A vallási tevékenységet végző szervezetet az Országgy űlés egyházként ismeri el ,
ha

a) elsődlegesen vallási tevékenységet végez ,

b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van ,

c) legalább

ca) százéves nemzetközi működéssel rendelkezik vagy
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cb) húsz éve szervezett formában, vallási közösségként működik Magyarországon és
Magyarország lakosságának 0,1 százalékát elérő taglétszámmal rendelkezik ,

d) elfogadott belső szabálya van,

e) ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta vagy kijelölte ,

f) képviselő i nyilatkoznak arról, hogy az általuk gyakorolni kívánt tevékenység nem ellentéte s
a 6 . § (4) és (5) bekezdésével ,

g) tanai és tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki egészséghez való jogát, az éle t
védelmét, az emberi méltóságot ,

h) a vallási tevékenységet végz ő szervezettel szemben – működése során – nemzetbiztonsági
kockázat nem merült fel é s

i) a közösségi célok érdekében történő együttműködésre alkalmas .

14/A. §(1)[(2)] A[z (1) bekezdés]	 14. § c) pont ca) alpontja szerinti nemzetközi működést

a) legalább két országban egyházi státusszal rendelkező és azonos hitelveket valló egyháza k
által kiállított igazolás ,

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

c) legalább két országban működő részegyházakat összefogó világegyház által kiállítot t
igazolás

alapján kell megállapítani .

[(3)](2) A[z (1) bekezdés]	 14. § c) pont cb) alpontja szerinti működésbe beszámít az e
törvény hatálybalépése el őtt a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakró l
szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházként, valamint a 2012 . január
1-je és a vallási közösségek jogállásával és m űködésével kapcsolatos törvényeknek az
Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvény
hatálybalépése, illetve a 33 . § (3) bekezdésében meghatározott időpont között alapcélként
vallási tevékenységet végz ő szervezetként való működés is .

[(4)](3) A[z (1) bekezdés]	 14. § c) pont cb) alpontja szerinti taglétszámot a Magyarország
lakosságszámára vonatkozóan – a kezdeményezés benyújtását megelőzően – a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett legutolsó adat alapulvételével kell meghatározni .

[(5)](4) Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért 	 felelős	 miniszter	 (a
továbbiakban : miniszter) a vallási tevékenységet végző szervezet taglétszámának igazolása
keretében tudomására jutott személyes adatot a[z (1) bekezdés]	 14. § a)-f) pontja szerinti
feltételek

a) fennállására vonatkozó döntés esetén a döntés közléséig ,

b) fennállásának hiányára vonatkozó döntés esetén a döntés joger őre emelkedéséig vagy ha ez
későbbi, a jogerős döntés ellen benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határoza t
jogerőre emelkedésének napjái g

kezelheti .

[(6)](5) A[z (1) bekezdés]	 14. § h) pontja szerinti feltétel teljesülését – a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló törvény szerinti, a nemzetbiztonsági kockázati tényezők vizsgálatát
követően – az Országgyűlés nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottsága állapítja meg.



3

5. Az elismerési eljárás

14/[A]B . § (1) A vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerését a
vallási tevékenységet végző szervezet képviseletére jogosult személy kezdeményezheti . A
kezdeményezést a miniszternél kell el ő terjeszteni .

(2) A miniszter 60 napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt a 14 . § [(1)
bekezdés] a)-f) pontja szerinti feltételek fennállásáról .

(3) A miniszter eljárásában jogász, vallástörténész, vallástudós vagy szociológu s
szakképzettségű és tudományos fokozattal rendelkező szakértő igénybevétele kötelező . Nem
kérhető fel szakértőként egyházi személy .

(4) A 14. § [(1) bekezdés] a)-f) pontja szerinti feltételek fennállására vonatkozó döntést a z
Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottságával (a továbbiakban : bizottság) is közölni
kell .

14/C .	 (1)[(5)] A bizottság a miniszter 14/B . §(4) bekezdése szerinti közlése alapján[, a
közléstől számított 30 napon belül] a vallási tevékenységet végző szervezet egyházként
történő elismerésére vonatkozó törvényjavaslatot — és ha a 14. § g)-i) pontjában meghatározott
feltételek nem állnak fenn, a törvényjavaslathoz kapcsolódóan országgy űlési határozati
javaslatot —terjeszt az Országgyűlés elé . [Ha a 14. § (1) bekezdés g)-i) pontjába n
meghatározott feltételek nem állnak fenn, azt a bizottság a törvényjavaslatho z
kapcsolódóan jelzi.] A bizottság a törvényjavaslatot, illetve az országgyűlési határozati
javaslatot a miniszter 14/B. § (4) bekezdése szerinti közlését ől számított 60 napon belül
nyújtja be .

(2)A bizottság eljárásában a vallási tevékenységet végző szervezet nyilvános bizottsági
ülésen történő meghallgatása kötelező .

[(6)](3) Az Országgyűlés a törvényjavaslat tárgyalása során a 14 . § [(1) bekezdés] g)-i)
pontjában meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata alapján a törvényjavasla t
benyújtásától számított [90]60 napon belül a közösségi célok érdekében a vallás i
tevékenységet végző szervezettel való együttműködés céljából a	 törvényjavaslat
elfogadásávaldönt a vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerésérő l .

[(7)](4) Ha az Országgy ű lés [a törvényjavaslat alapján] a vallási tevékenységet végző
szervezet egyházként történő elismerését nem támogatja	 és a törvényjavaslatot nem fogadj a
el, [az errő l szóló döntését — a (6)]a 	 (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül [— a 14 .
§ (1) bekezdés g)-i) pontjában meghatározott feltételek fennállásának hiányára kiterjed ő
indokolt]dönt	 az országgyűlési határozat [formájában teszi közzé] elfogadásáról . Az
országgyűlési határozat tartalmazza, hogy a 14 .	 g) i) pontjában meghatározott melyik
feltétel hiányát és milyen okból állapította meg az Országgy űlés .

(5) Az országgyűlési határozat közzétételétő l számított egy éven belül a vallási tevékenységet
végző szervezet egyházként történ ő elismerésére irányuló ismételt kezdeményezés ne m
indítható .

14/[B]D . § (1) A vallási tevékenységet végz ő szervezet a miniszter 14/[A]B . § (2) bekezdése
szerinti döntésének bírósági felülvizsgálatát a közigazgatási döntések felülvizsgálatár a
vonatkozó szabályok alapján kérheti .

(2) A vallási tevékenységet végző szervezet az országgyűlési határozat felülvizsgálatát az
Alkotmánybíróságtól az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott eljárá s
keretében kérheti .
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15 . A vallási tevékenységet végző szervezet az e törvénynek az adott bevett egyhá z
[bejegyzésére]felvételére vonatkozó módosítása hatálybalépésének napjától min ősül bevett
egyháznak . '

2. Az egységes javaslat 11 . §-a a következők szerint módosul :

„11 . §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 7. alcímének címe helyébe a
következő fejezetcím lép :

„[6 . A nyilvántartásba vételi eljárás]III/A .	 FEJEZET
AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA” "

3. Az egységes javaslat a következ ő 12. §-sal egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat
további szerkezeti egységeinek számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozáso k
megfelelően módosulnak :

„12 . §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 16 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

„16. § (1) A miniszter az e törvénynek az adott bevett egyház felvételére vonatkozó
módosítása hatálybalépését követő 30 napon belül a bevett egyházat nyilvántartásba veszi .

(2) A belső egyházi jogi személyt a miniszter a bevett egyház egészének vagy legf őbb
szervének képviselője kérelmére veszi nyilvántartásba . A nyilvántartásba nem vett bels ő
egyházi jogi személy jogi személyiségét a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének
vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél
bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított
tisztségviselője igazolja. ”

4. Az egységes javaslat 12 . §-a a következők szerint módosul :

„12 .

(1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 17. § (3) bekezdése helyébea
következő rendelkezés lép :

„(3) A nyilvántartást a miniszter vezeti . A miniszter nyilvántartás-vezetéssel összefügg ő
döntésének bírósági felülvizsgálatát a bevett egyház egészének vagy legf őbb szervének
képviselő je a közigazgatási döntések felülvizsgálatára vonatkozó szabályok alapján kérheti . ”

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 17 . §-a a következ ő (3a)
bekezdéssel egészül ki :

„(3 a) A nyilvántartás nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak .'
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5. Az egységes javaslat 16 . §-a a következők szerint módosul :

„16 . §

(1)A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek é s
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 33[-35] . §-a helyébe a
következő rendelkezés[ek] lép[nek] :

„33. (1) Az olyan vallási közösség, amelynek vonatkozásában e törvény 2012 . január 1-jétől
2012. augusztus 31-éig hatályos 34 . (1), (2) és (4) bekezdése az Alkotmánybíróság 6/2013 .
(III . 1 .) AB határozata alapján nem alkalmazható, egyházként történő elismerését a [14-
] 14/B. §	 és a 14/C. § szerinti eljárás keretében [a vallási közösségek jogállásával és
működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításáva l
összefüggő módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvény]e	 rendelkezés hatálybalépésétől
számított 30 napos jogvesztő határidőnbelül kezdeményezheti .

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti vallási közösségek [körét]nevét az általa vezetett
minisztérium honlapján [a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolato s
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szól ó
2013. évi . . . törvény]e	 rendelkezés hatálybalépésétő l számított 3 napon belül közzéteszi .

(3) A kezdeményezés

a) elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát,

b) 14/[A]B. (2) bekezdése alapján történ ő elutasítása esetén a döntés közlését, a dönté s
bírósági felülvizsgálata esetén – ha a döntést a bíróság helybenhagyja – a jogerős bíróság i
ítélet közlését,

c) 14/[A]C. § [(7)](4) bekezdése szerinti elutasítása esetén az országgyűlési határozat
közzétételét, az országgy ű lési határozat 14/[B]D . § (2) bekezdése szerinti jogorvoslattal val ó
megtámadása esetén – ha a vallási tevékenységet végz ő szervezet elismerésére irányul ó
eljárás törvényességét az Alkotmánybíróság helybenhagyja – az Alkotmánybíróság eze n
eljárásban hozott határozatának közzétételét

követő 30. naptól az (1) bekezdés szerinti vallási közösség vallási tevékenységet végz ő
szervezetnek minősül .

(4) A bíróság az alapcélként vallási tevékenységet végz ő egyesületnek a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásába az egyesület formájára vonatkozóan bejegyzett adatot a miniszte r
értesítése alapján

a) az (1) bekezdés szerinti vallási közösség tekintetében a [(2)](3) bekezdésben meghatározott
időpontot ,

b) az (1) bekezdés szerinti vallási közösségnek nem minősülő , alapcélként vallás i
tevékenységet végző egyesület tekintetében [a vallási közösségek jogállásával é s
működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításáva l
összefüggő módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvény]e	 rendelkezés hatálybalépését

követő 60. napig vallási tevékenységet végző szervezetre módosítja.

(5) A [(2)](3) bekezdésben meghatározott esetben a bíróság az (1) bekezdés szerinti vallás i
közösséget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek



működéséről és támogatásáról szóló törvény civil szervezet végelszámolására vonatkozó
szabályok szerint megszünteti, ha az (1) bekezdés szerinti vallási közösség

a) az átalakulás (3) bekezdésben meghatározott időpontjában a civil szervezetek bíróság i
nyilvántartásában alapcélként vallási tevékenységet végz ő egyesületként nem szerepel és

b) az átalakulás (3) bekezdésben meghatározott id őpontját követő harminc napos jogvesztő
határidőn belül a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vételét vallási tevékenysége t
végző szervezetként nem kéri .

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti vallási közösséget nem a F ővárosi Törvényszék tartja nyilván
— és az (5) bekezdés alkalmazásának nincs helye —, a (4) bekezdés szerinti módosítást
követően a vallási tevékenységet végző szervezetet egyidejűleg kell kivezetni a vallási
tevékenységet végző szervezetet nyilván tartó bíróság nyilvántartásából és bevezetni a
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába. A vallási tevékenységet végző szervezet
nyilvántartásból való kivezetésér ől és a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába való
bevezetésérő l a vallási tevékenységet végz ő szervezetet nyilvántartó bíróság határoz, egyútta l
a vallási tevékenységet végző szervezet iratait megküldi a F ővárosi Törvényszéknek . "

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 34-36 . &-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek :

„34. § (1) A[z e törvény 2012. január 1-jén hatályos 34. § (1) bekezdése szerinti egyesület
— a 33. § (1) bekezdése szerinti vallási közösség kivételével —] vallási közösségek
jogállásával	 és működésével	 kapcsolatos	 törvényeknek	 az	 Alaptörvény negyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013 . évi. . . törvény hatálybalépésekor vallási
tevékenységet végző egyesület a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szóló 2013 .
évi . . . törvény hatálybalépésétől vallási tevékenységet végző szervezetnek minősül .

(2) Az (1) bekezdés szerinti vallási tevékenységet végz ő szervezet a vallási közösségek
jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedi k
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvény hatálybalépésekor
folyamatban lévő változásbejegyzését az egyesületre vonatkozó szabályok szerint kel l
befejezni az e törvényben meghatározott eltérésekkel .

35 . & (1) Az e törvény 2012 . január 1-jén hatályos 34 . § (1) bekezdése szerinti olyan
szervezet, amellyel szemben

a) a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az
Ala .törvén ne• edik módosításával összefügg ő módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvén
hatálybalépésekor az e törvény 2012 . január 1-jén hatályos 35 . & (3) bekezdése alapján
kényszer-végelszámolási eljárás van folyamatban, vagy

b) a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az
Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szóló 2013 . évi. . . törvény
hatálybalépését követően az a) pont szerinti befejezett eljárással összefüggésben új eljárásr a
utasítás alapján új eljárás indul.,

az	 erre	 vonatkozó	 beadványával	 a	 bíróságtól	 a	 kényszer-végelszámolási	 eljárás
megszüntetését annak egyidejű igazolása mellett kérheti, hogy vallási tevékenységet végz ő
szervezetként történ ő bejegyzését a 9/B . & (1) bekezdése szerinti bíróságtól kérte .
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(2) A kérelem az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a vallási közösségek jogállásával és
működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő
módosításáról szóló 2013 . évi. . . törvény hatálybalépését követő 30. napig, az (1) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az új eljárásra utasításról történ ő tudomásszerzéstő l számított 30 . napig
nyújtható be.

(3) A bíróság az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárást a vallási tevékenységet végz ő
szervezetként történ ő bejegyzés iránti eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti .

(4) Ha a 9/B . § (1) bekezdése szerinti bíróság az (1) bekezdés szerinti szervezetet vallás i
tevékenységet végz ő szervezetként bejegyzi, az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárás t
a bíróság megszünteti .

36. § Az e törvény 2012 . január 1-jén hatályos 35 . § (3) bekezdése alapján a vallás i
közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013 .	 évi	 . . .	 törvény hatálybalépését
megelőzően kényszer-végelszámolási eljárás során jogutód nélkül megszüntetett vallás i
tevékenységet végz ő egyesület azonos hitelvek szerint és azonos elnevezéssel létrehozot t
vallási tevékenységet végző szervezet a megszüntetett ilyen vallási közösség általáno s
jogutódjának minősül . Ez a rendelkezés a hitelezők kielégítése után megmaradt és az
egyesület alapszabálya szerint felosztott vagy törvény rendelkezése alapján más célra fordított
vagyon sorsát nem érinti ."

(3) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 37 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

s135]37. § (1) A 33 . § (1) bekezdése szerinti vallási közösség a lelkiismereti é s
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi IV. törvény alapján
nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja .

(2) A 34 . § (1) bekezdése szerinti vallási tevékenységet végz ő szervezet – a 33. (1)
bekezdése szerinti vallási közösségek kivételével – 2012 . január 1-jétől a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi IV. törvény alapján
nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja .'

6. Az egységes javaslat 17 . §-a a következők szerint módosul :

„17 . §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallás i
közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 55 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

„55 .§A6-[819.§,[a10.§,a10/A.§,a11.§,a12.§, a13.§,]a10-13 .§z a 14-22.§, a23 . §
(1) és (2) bekezdése, a 24-[31]30 . § és a melléklet az Alaptörvény VII . cikk (4) bekezdése, a
23 . § (3) bekezdése az Alaptörvény 43 . cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül .'

7. Az egységes javaslat 18 . §-a a következők szerint módosul :

„18.§
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(1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény

a) preambulumában a „magyarországi egyházak és” szövegrész helyébe a „Magyarországo n
működő” szöveg, a „szerepet játszó egyházak és” szövegrész helyébe a „szerepet játszó ”
szöveg, az „az egyházak önállóságának” szövegrész helyébe az „a vallási közössége k
önállóságának” szöveg, az „az egyházak és vallási egyesületek vagy” szövegrész helyébe az
„a vallási” szöveg, az „az állam és egyház különvált” szövegrész helyébe az „az állam és a
vallási közösségek különvált” szöveg, az „az egyházakkal megkötött” szövegrész helyébe a z
„a vallási közösségekkel megkötött” szöveg, a „hanem az egyházak részére” szövegrés z
helyébe a „hanem a vallási közösségek részére” szöveg, a „(3) bekezdése” szövegrész helyéb e
a „(4) bekezdése” szöveg ,

b) II. Fejezetének címében az „AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS” szövegrés z
helyébe az „A” szöveg ,

c) [III. Fejezetének címében a „VALÓ ELISMERÉSRE ÉS A NYILVÁNTARTÁSB A
VÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK” szövegrész helyébe a „TÖRTÉNŐ
ELISMERÉS ÉS A BEVETT EGYHÁZ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE” szöveg ,

d)] IV. Fejezetének címében az „AZ EGYHÁZAK” szövegrész helyébe az „A VALLÁS I
KÖZÖSSÉGEK” szöveg ,

[e)]d) V. Fejezetének címében az „AZ EGYHÁZAK” szövegrész helyébe az „[A BEVETT
EGYHÁZAK]AZ	 EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ÁTALAKULÁSA ÉS” szöveg

lép .

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 9/B. § (5) bekezdésében az
„egyesülhet” szövegrész helyébe az „egyesülhet és csak vallási tevékenységet végz ő
szervezetekre válhat szét” szöveg lép ."

8. Az egységes javaslat 19 . §-a a következők szerint módosul :

„19 . §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény

a) [16. §-ában és 28. § (1) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe a „bevet t
egyház” szöveg ,

b) 16. §-ában az „az egyházat” szövegrész helyébe az „a bevett egyházat” szöveg ,

c)] 17. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, (1) bekezdés d) pontjában, (2 )
bekezdésében, (4) bekezdés a) és b) pontjában, 18 . § (1) bekezdésében[, 26. § nyitó
szövegrészében, 26. § a) pontjában, 27. § (1) és (2) bekezdésében] és 30. (1) és (2)
bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a bevett egyház” szöveg ,

[d)]12). 17. § (4) bekezdésében a „11 .

	

(3) bekezdése szerinti nyilvántartásba” szövegrés z
helyébe a „nyilvántartásba” szöveg ,

[e)]cl 17. § (4) bekezdés a) pontjában az „a)-c) pontja” szövegrész helyébe az „a)-d) pontja ”
szöveg,
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[f)]ü 18 . § (2) bekezdésében[, 26. §-ában, 27. § (1) és (2) bekezdésében, 28 . § (2)
bekezdésében, 29 . § (1) és (2) bekezdésében] és 30. (1) bekezdésében az „Az egyház	 ésa
belső” szövegrész helyébe az „Az [bevett egyház]” szöveg,

[g) 27. § (1) és (2) bekezdésében az „egyházzal” szövegrész helyébe a „bevett egyházzal ”
szöveg,

h) 27. § (2) bekezdésében az „egyházra” szövegrész helyébe a „bevett egyházra” szöveg ,
a „jogutód egyház” szövegrész helyébe a „jogutód bevett egyház” szöveg, az „az
egyházból” szövegrész helyébe az „a bevett egyházból” szöveg, a „nyilvántartásba vett ”
szövegrész helyébe a „bevett” szöveg, a „korábbi egyház” szövegrész helyébe a „korább i
bevett egyház” szöveg ,

i) 28 . § (2) bekezdésében az „adott egyház” szövegrész helyébe az „adott bevett egyház ”
szöveg,

j) ]e)30. § (2) bekezdésében a „belső egyházi szabálya” szövegrész helyébe a „belső
szabálya” szöveg,

[k)]fD mellékletének címében az „Az Országgy ű lés által elismert magyarországi egyházak ,
vallásfelekezetek és vallási közösségek” szövegrész helyébe az „A bevett egyházak” szöve g

ép . 19

9. Az egységes javaslat 20 . §-a a következők szerint módosul :

„20 .

Hatályát veszti a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény [36-]38 . §-
a, 50. §-a[,] és 51 . §-a.”

10. Az egységes javaslat 5 . alcíme a következők szerint módosul :

„5 . A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11 . törvényerejű rendelet
módosítása

24. §

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11 . törvényerejű rendelet

a) 36/A. (1) bekezdésében az „egyház lelkészének, illetőleg más képvisel őjének (a
továbbiakban együtt : lelkész) gondozásában” szövegrész helyébe az „egyházi személy, a
vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszer űen végző tagja, [vagy]
az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végz ő szervezet[közösség] által
megbízott más személy általi gondozásban” szöveg ,

b) 36/A. (2) bekezdésében az „az egyházi házasságkötést, a keresztelést és az egyház i
temetést” szövegrész helyébe az „a vallási közösség által vallásos szertartás keretében végzet t
házasságkötést, keresztelést és temetést” szöveg ,

c) 36/A. (4) bekezdésében az „A lelkésszel” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdésbe n
meghatározott személlyel” szöveg,
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d) 36/A. § (5) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a vallási közösség ”
szöveg,

e) 42 . (6) bekezdés b) pontjában az „a lelkészt” szövegrész helyébe az „a 36/A . § (1 )
bekezdésében meghatározott személyt” szöveg ,

f) 60. § (2) bekezdésében az „az egyházi fenntartású intézményekkel” szövegrész helyébe az
„az [belső ] egyházi jogi személyekkel” szöveg ,

g) 61 . § (3) bekezdés e) pontjában az „az egyházi fenntartású intézmény” szövegrész helyéb e
az „az [belső ] egyházi jogi személy” szöveg,

h) 82/A . § (4) bekezdésében az „az egyház, illetve belső egyházi jogi személyképviselője
vagy erre felhatalmazott tisztségvisel ője, valamint az egyházi intézmény vezetője” szövegrész
helyébe az „az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet képviselőj e
vagy erre felhatalmazott tisztségviselője” szöveg ,

i) 82/A. § (5) bekezdésében az „azokról az állami vagy önkormányzati intézményekr ől ,
közhasznú jogállású civil szervezetekről, egyházakról vagy egyházi intézményekről ,
amelyek” szövegrész helyett az „arról az állami vagy önkormányzati intézményr ől, közhasznú
jogállású civil szervezetről, egyházi jogi személyről vagy vallási tevékenységet végz ő
szervezetről, amely” szöveg ,

j) 84. § (5) bekezdésében a „személlyel” szövegrész helyébe a „személlyel vagy vallás i
tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával” szöveg

lép."

	

11 .

	

Az egységes javaslat 104 . §-a a következők szerint módosul :

„104 . §

(1) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005 . évi LXXXVIII . törvény 11 . § (3)
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A bejelentéshez mellékelni kell)

„c) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye esetében a nyilvántartásba vett
adataira vonatkozóan kiállított, harminc napnál nem régebbi igazolást . ”

(2) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005 . évi LXXXVIII. törvény 11 . § (4a)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4a) A bejelentést benyújtó egyházi jogi személy adatait, a (3) bekezdés c) pontja szerint i
esetben pedig a bevett egyház és a nyilatkozatot kiállító személy adatait a miniszter a bevett
egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi .'

	

12 .

	

Az egységes javaslat 84-87 . alcíme a következők szerint módosul :

„84. A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C. törvény módosítása

154 . §

A Büntető Törvénykönyvr ől szóló 2012. évi C . törvény 459 . § (1) bekezdés 12 . pont d )
alpontja [a következő szöveggel lép hatályba]helyébe 	 a következő rendelkezés lép :
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(E törvény alkalmazásában

közfeladatot ellátó személy.)

„d) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végz ő szervezet vallásos szertartást
hivatásszerűen végző tagja,”

155 .

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény

a) 67. § (3) bekezdésében az „egyháznál” szövegrész helyébe	 az „[vallás i
közösségnél] egyházi jogi személynél” szöveg[gel] ,

b) 371 . § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „vallási szertartás végzésére szolgál ó
épületet” szövegrész helyébea „templomot, vallásgyakorlásra rendelt más helyet” szöveg[gel ]

lép[ hatályba] .

85. A honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi CCV. törvény módosítása

156 .

A honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi CCV. törvény

a) 20. § (1) bekezdés[e]ében a „vallási” szövegrész [helyett]helyébe a „vallásos” szöveg[gel] ,

b) 31 . § (5) bekezdés [e] ében és 68. § (1) bekezdés h) pontj[a]ában az „az egyház” szövegrés z
[helyett]helyébe az „a bevett egyház” szöveg[gel] ,

c) 139. (4) bekezdés[e]ében az „egyházi” szövegrész [helyett]helyébe a „vallási közössé g
által végzett szertartással” szöveg[gel]

lép[ hatályba] .

[86. A Büntető Törvénykönyvr ő l szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez
kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrő l és egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi

CCXXIII. törvény módosítása

157. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolód ó
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi CCXXIII.
törvény

a) 69. §-ának a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11.
törvényerej ű rendelet

aa) 60. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „egyházi fenntartású
intézményekkel” szövegrész helyett a „belső egyházi jogi személyekkel” szöveggel,

ab) 61 . § (3) bekezdés e) pontját megállapító rendelkezése a „fenntartású intézmény ”
szövegrész helyett az „intézmény” szöveggel ,

b) 75. §-ának a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11.
törvényerej ű rendelet

ba) 82/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az „az egyház, illetve bels ő egyház i
jogi személy képviselője vagy erre felhatalmazott tisztségviselője, valamint az egyház i
intézmény vezetője” szövegrész helyett az „a vallási közösség képvisel ője vagy erre
felhatalmazott tisztségviselője, a belső egyházi jogi személy képvisel ője vagy erre
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felhatalmazott tisztségvisel ője és a vallási tevékenységet végz ő szervezet intézményéne k
vezetője" szöveggel ,

bb) 82/A. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése az „azokról az állami vagy
önkormányzati intézményekről, közhasznú jogállású civil szervezetekrő l, egyházakró l
vagy egyházi intézményekről, amelyek” szövegrész helyett az „arról az állami vag y
önkormányzati intézményrő l, közhasznú jogállású civil szervezetr ő l, vallási közösségrő l ,
belső egyházi jogi személyr ől és vallási tevékenységet végz ő szervezet intézményérő l,
amely” szöveggel

lép hatályba.

87. A közérdekű önkéntes tevékenységrő l szóló 2005 . évi LXXXVIII. törvény
módosításáról szóló 2013 . évi XLIV. törvény módosítása

158 . §

(1) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII . törvény
módosításáról szóló 2013 . évi XLIV. törvény 2. § (2) bekezdésének a közérdekű önkénte s
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII . törvény 11 . § (3) bekezdés c) pontját
megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba :

(A bejelentéshez csatolni kell)

„c) a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásában nem szerepl ő belső egyházi jogi
személy esetén a bevett egyház legfőbb szerve képviselőjének nyilatkozatát a fogadó
szervezet nevéről, székhelyér ől és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a
fogadó szervezet belső egyházi jogi személy ; ”

(2) A közérdekű önkéntes tevékenységr ől szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
módosításáról szóló 2013 . évi XLIV. törvény 2. § (2) bekezdésének a közérdekű önkénte s
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII . törvény 11 . § (4a) bekezdését megállapít ó
rendelkezése a következ ő szöveggel lép hatályba :

„(4a) A bejelentést benyújtó bevett egyház vagy bels ő egyházi jogi személy adatait, a (3 )
bekezdés c) pontja szerinti esetben pedig a bevett egyház és a nyilatkozatot kiállít ó
személy adatait a miniszter a bevett egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetv e
ellenőrzi ."] ”

13.

	

Az egységes javaslat 161 . §-a a következők szerint módosul :

„161 .

(1) Ez a törvény — a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — [a kihirdetését követő
hónap első napján]2013 .	 augusztus1-jén lép hatályba[, és 2014. december 31-én hatályát
veszti] .

(2) [A 12. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3)] A 17. § (1) és(3) bekezdéseésa135[133] . (2) bekezdése 2013 . szeptember 1-jén lép
hatályba .

[(4) A 137. § p) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba .

(5)](3) A 6.

	

(2) bekezdése[, a '7 . § (2) bekezdése] és a [18119 .

	

(2) bekezdése 2014 .
március 15-én lép hatályba .”
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14. Az egységes javaslat 89 . alcíme a következ ő 162 . §-sal egészül ki, egyidejű leg
a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és az azokra vonatkoz ó
merev hivatkozások megfelelő módosulnak :

„162.§

A Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ől szóló 2012 . évi CCIV. törvény
módosításáról szóló 2013. évi. . . törvény 19 . §-a 2013 . augusztus 1-jén lép hatályba.”

15.

	

Az egységes javaslat 162 . §-a a következők szerint módosul :

„162. §

E törvény

a) [1. §-a, 3 . §-a]1-3 .	 §-a és (21]22. § (1) bekezdése az Alaptörvény 24 . cikk (9) bekezdése ,

b) 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a, [8]9. §-a, [10 . §-15]11-13 . §-a, [19 . § (1) bekezdése, 21 . § (1)
bekezdése]	 14.	 §-a a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak ,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 23 . § (3)
bekezdését megállapító rendelkezés kivételével, 15 . §-a, 20. §-a és [22]23 . §-a az Alaptörvény
VII. cikk (4) bekezdése ,

c) [19 . § (2) bekezdése]	 14. §-ának a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény
23 . § (3) bekezdését megállapító rendelkezése és [116] 117. §-a az Alaptörvény 43 . cikk (4)
bekezdése,

d) [21]22. § (2) bekezdése és [140]142 . §-a az Alaptörvény 38 . cikk (1) és (2) bekezdése ,

e) [36]37. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése ,

f) [112] 113 . §-a az Alaptörvény IX . cikk (6) bekezdése ,

g) [121] 122. §-a az Alaptörvény XXXI . cikk (6) bekezdése és 54 . cikk (4) bekezdése,

h) [125]	 127 . §-a és [126]	 128 . §-a az Alaptörvény XXIX . cikk (3) bekezdése,

i) [153]	 156 . §-a az Alaptörvény 4 . cikk (2) és (5) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül .”
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INDOKOLÁS

Az I . ponthoz:

A javaslat az egyházként történő elismerés országgyűlési tárgyalási rendjét egyszerűsíti . Az
Országgyűlés ezen speciális eljárása az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáér t
felelős miniszter döntésén alapul . Az országgyűlési eljárás két szakaszra tagolódik . Egyik
része a bizottsági eljárás, másik része a plénum eljárása . A bizottsági eljárásban a
vallásügyekkel foglalkozó bizottság és a nemzetbiztonsági bizottság alakítja ki az elismerésr e
vonatkozó álláspontját az Országgyűlés döntési hatáskörébe tartozó feltételeknek a
megvizsgálásával .

Az elismerési eljárás során a vallásügyekkel foglalkozó bizottság törvényjavaslatot és a
vallási tevékenységet végz ő szervezet elismeréséhez szükséges, az Országgyűlés döntési
jogkörébe tartozó valamely feltétel fennállásának hiánya esetén határozati javaslatot készít é s
nyújt be az Országgyűlésnek. A vallásügyi bizottság által előkészített törvényjavaslat a bevett
egyházak jegyzékének az érintett vallási tevékenységet végz ő szervezettel való kiegészítésére ,
a vallásügyi bizottság által el őkészített határozati javaslat pedig az elismerés elutasításár a
irányul . Az Országgyű lés nemleges döntése alaki formában ebben a határozati javaslatban
realizálódik. A határozati javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy az az elutasítás valós é s
okszerű indokait akként tartalmazza, hogy az része legyen a Magyar Közlönyben közzéteend ő
határozatnak .

A törvényjavaslat és a határozati javaslat jogi sorsa az Országgyűlés döntésétől (az
országgyűlési képviselők, illetve az országgyűlési bizottságok által benyújtott módosít ó
javaslatoktól és az azokra vonatkozó szavazástól) függően alakul . Ha a törvényjavaslat (vagy
több vallási tevékenységet végző szervezet elismerésére vonatkozó törvényjavaslat valamel y
rendelkezése) nem kapja meg az elfogadásához szükséges többséget, az érintett vallás i
tevékenységet végző szervezet elismerését elutasítottnak kell tekinteni . A határozati
javaslatról az Országgyűlés akkor szavaz, ha a törvényjavaslatot nem fogadta el .

A 2. és a 6-9 . ponthoz :

A javaslat a normaszöveg kodifikációs pontosítására irányul .

A 3. ponthoz:

A javaslat a hatályos törvényszöveg olyan kodifikációs pontosítására irányul, amely a bels ő
egyházi jogi személyek nyilvántartásba vételével vonatkozó szabályokat az egyházi jog i
személyek nyilvántartását szabályozó alcímbe szerkeszti át .

A 4. ponthoz:

A javaslat a miniszter nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos valamennyi döntésével szemben a
polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási döntések felülvizsgálatára vonatkoz ó
szabályait rendeli alkalmazni .

Az 5 . ponthoz:

A javaslat — számos kodifikációs pontosítás mellett — a vallási közösség számára lehetővé
teszi, hogy ha vele szemben kényszer-végelszámolási eljárás van folyamatban vagy ehhe z
kapcsolódóan új eljárásra utasításra kerül sor, a vallási közösség az ilyen eljárás
felfüggesztése, majd a bejegyzési eljárás eredményességét ő l függően megszüntetése mellett
kérhesse a vallási tevékenységet végző szervezetként történ ő nyilvántartásba vételét .
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Az olyan személyek, akik által alkotott egyesületet a bíróság kényszer-végelszámolás
keretében jogerősen megszüntetett, az általános szabályok szerint hozhatnak létre vallás i
tevékenységet végző szervezetet . Az azonos hitelvek alapján és azonos névvel létrehozot t
vallási tevékenységet végző szervezet tekintetében a javaslat biztosítja a korábba n
megszüntetett jogalanyhoz képest történő jogfolytonos működést .

A 10-13 . ponthoz:

A javaslat eltér ő szöveggel történő hatályba léptetés helyett a 2013 . július 1-jén hatálybalépő
törvények módosítására tesz javaslatot, figyelemmel arra, hogy a törvényjavaslat
tárgyalásának idő igénye alapján az ezt megel őző időpontban történő kihirdetésre nem vagy
csak nem kellő felkészülési idő biztosítása mellett kerülhetne sor .

A 14. ponthoz:

A javaslat a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésérő l szóló 2012 . évi CCIV. törvény
módosításáról szóló T/11209 . számú törvényjavaslatban a „bevett egyház” és az „egyházi jog i
személy” új terminológia központi költségvetésről szóló törvényben való átvezetésér e
vonatkozó módosító rendelkezések hatályba léptetéséhez szükséges rendelkezés állapítja meg .

A 15. ponthoz:

A javaslat a törvényjavaslat sarkalatossági záradékát állapítja meg a törvényjavaslat
kiegészítéseire tekintettel .

Budapest, 2013 . június 14 .

dr. Cser-Palkovics András
elnök
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