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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1) bekezdése alapján a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közössége k
jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szól ó
T/7409. számú törvényjavaslathoz az alábbi egymással összefüggő

módosító javaslatoka t

terjesztem elő , melyek megtárgyalására az Igazságügyi bizottságot kérem :

1 . A törvényjavaslat 3 . §-ában az Ehtv. 9. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az állam [az (1) bekezdés szerinti kiemelkedő jelentőségű közcélú tevékenységeket
szervezettségük, társadalmi támogatottságuk, történelmi és társadalmi szerepük, valamint ilye n
tevékenységek ellátása során szerzett tapasztalataik alapján hosszú távon ellátni képes és kész] a
bejegyzett egyházakkal és a nyilvántartásba vett egyházakkal azok kezdeményezésére azonos elveken
alapuló átfogó együttműködési megállapodást köt[het], 	 amely közcélú tevékenység ellátására, illetvea
hitéleti tevékenység támogatására is kiterjed . A megállapodás alapján a nyilvántartásba vett egyház külö n
törvény szerinti adó-, illetve azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben részesül .”

2. A törvényjavaslat 3 . §-ában az Ehtv. 9. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást törvényben kell kihirdetni . A megállapodásban
részes bejegyzett egyház az Alaptörvény VII . cikk (4) bekezdése szerinti bevett egyháznak minősül . [A
megállapodás törvényben történő kihirdetése a megállapodás érvényességét és hatálybalépését nem
érinti .] ”

3 . A törvényjavaslat 3 . §-ában az Ehtv . 9 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Alkotmányjogi panasz az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI. törvény 26. § (2) bekezdése
alapján a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodással szemben a kihirdetést ől számított
száznyolcvan napon belül, az egyház által kezdeményezett megállapodás megkötésének elmaradása eseté n
pedig az egyház (2) bekezdés szerinti kezdeményezését ől számított száznyolcvan napon belül nyújtható b e
az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz beérkezését ől számított kilencven
napon belül dönt . Az ezen alkotmányjogi panasszal kapcsolatosel'árás során az Alkotmán bírós á gi ól szóló
2011 . évi CLI. törvény 30 . § (1) és (5) bekezdése, valamint 60 . §-a nem alkalmazható . ”

4. A törvényjavaslat 3 . §-ában az Ehtv. 9/D . (3) bekezdése elmarad :

[(3) A nyilvántartásba vett egyházzal az állam határozott id ő re szóló megállapodást köthet közcélú
tevékenység ellátására, illetve a hitéleti tevékenység támogatására . A megállapodás alapján a



nyilvántartásba vett egyház külön törvény szerinti adó-, illetve azzal egy tekintet alá eső más
kedvezményben részesülhet . ]

5. A törvényjavaslat 9 . §-ában az Ehtv . 388. §-a az alábbiak szerint módosul :

„38/B. (1) A 2015. évi . . . törvény hatálybalépésekor hatályban lév ő , közcélú tevékenység ellátására, illetve
támogatására irányuló megállapodásokat a 19 . (2) bekezdésére tekintettel a 2015 . évi . . . törvény
hatálybalépését követ ő három éven belül felül kell vizsgálni .
(2) A bejegyzett egyház és az állam, illetve a nyilvántartásba vett egyház és az állam együttm űködésére a 9.
(2) bekezdése szerinti megállapodást kihirdető törvény hatálybalépéséig az (1) bekezdésben meghatározot t
megállapodást, ennek hiányában a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyhá z
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természet ű
kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell .”

INDOKOLÁ S

A módosító javaslat lehetőséget kíván teremteni arra, hogy az LMP módosító javaslatai közül az Országgyű lés
külön is mérlegelje azokat, amelyek az egyházi közösségekkel kötött megállapodások normatív kereteinek
megállapítására vonatkoznak . A javaslat kötelezővé teszi az állam számára az együttműködési megállapodások
megkötését mind a bejegyzett, mind a nyilvántartásba vett egyházak esetében, emellett alkotmányjogi panas z
útján megnyitja a közvetlen jogorvoslatot a megállapodásokkal szemben, ideértve a megkötés elmaradásábó l
fakadó alapjogot sértő helyzet orvoslását is . A megállapodások megkötéséig, illetve az esetleges jogorvoslat i
eljárások lefolytatásáig a folytonosságot átmeneti rendelkezés biztosítja .

Budapest, 2015 . november 18 .
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