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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l 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. 7 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Jogi személyiséggel rendelkez ő vallási közösség
a) a vallási egyesület,
[b) a nyilvántartásba vett egyház,] és

[c)] a bejegyzett egyház .”

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

„(2) Az állam [az (1) bekezdés szerinti kiemelked ő 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 azok kezdeményezésére azonos elveken alapuló átfogó együttműködési
megállapodást köt[het] .

3. A törvényjavaslat 3 . §-ában az Ehtv. 3 . alcíme a következ ők szerint módosul :

„3. A bejegyzett [nyilvántartásba vett] egyház

9/D. § (1) A vallási egyesületet – kérelmére – bejegyzett [nyilvántartásba vett] egyházként kell
nyilvántartásba venni, ha
a) részére a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megel őző 3 év átlagában legalább négyszáz
magánszemély ajánlotta fel befizetett személyi jövedelemadójának külön törvény szerint meghatározott
részét, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásakor legalább ezer tagja van, és
b) legalább 5 éve vallási egyesületként működik .
(2) A bejegyzett [nyilvántartásba vett] egyház a hitéleti célú tevékenységének támogatása céljából jogosult
a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó külön törvény szerint felajánlott és meghatározot t
részére és annak állami kiegészítésére .
(3) A bejegyzett [nyilvántartásba vett] egyházzal annak kezdeményezésére az állam határozott időre szóló
megállapodást köt[het] közcélú tevékenység ellátására, illetve a hitéleti tevékenység támogatására. A



megállapodás alapján a bejegyzett [nyilvántartásba vett] egyház külön törvény szerinti adó-, illetve azzal
egy tekintet alá eső más kedvezményben részesül[het] .
(4) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi IV. törvény (a
továbbiakban : 1990. évi IV. törvény) alapján egyházként, illetve az e törvény alapján alapcélként vallás i
tevékenységet végző egyesületként, valamint vallási tevékenységet végz ő szervezetként történt folyamato s
működés a vallási egyesületként történ ő működés időtartamába akkor számít be, ha a lelkiismereti é s
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szól ó
2011 . évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . törvény (a
továbbiakban: 2015. évi . . . törvény) hatálybalépését megelőző napon a vallási közösség a vallás i
tevékenységet végz ő szervezetek nyilvántartásában szerepelt."

4. A törvényjavaslat 3 . §-ában az Ehtv. 3/A. alcíme elmarad .

5 . A törvényjavaslat 3 . §-ában az Ehtv. 3/B . alcíme a következők szerint módosul :

„3/A[B] . Az egyházi jogi személ y

10. § Egyházi jogi személy a bejegyzett egyház [és a nyilvántartásba vett egyház], továbbá annak [azok]
belső egyházi jogi személye .
11 .

	

(1) A bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] belső szabálya szerint jogi
személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy.
(2) A belső egyházi jogi személy a bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] belső
szabálya szerint működik; a bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] a belső szabályában
meghatározott viszonyokban a bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] képviseletében
jár el . A belső egyházi jogi személyre a bejegyzett egyházra [, illetve a nyilvántartásba vett egyházra ]
vonatkozó szabályokat megfelel ően kell alkalmazni .
(3) A bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] közcélú tevékenységet ellátó intézménye
a bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] belső szabálya szerint belső egyházi jog i
személynek minősülhet. Nem minősül belső egyházi jogi személynek a bejegyzett egyház [, illetve a
nyilvántartásba vett egyház] által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület .
12 . § A bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] belső szabálya a jogi személyre
törvényben meghatározott általános szabályoktól eltérően határozhatja me g
a) a bejegyzett egyház [, a nyilvántartásba vett egyház] és a belső egyházi jogi személy
aa) szervezetére és képviseletére,
ab) törvényes működésének biztosítékaira ,
ac) átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli megsz űnésére, valamint
b) a belső egyházi jogi személy létesítésére
vonatkozó szabályokat . ”

6 . A törvényjavaslat 4 . §-ában az Ehtv. 13 . (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az egyházi személy a bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] belső szabályában
meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálat i
viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy.”

7. A törvényjavaslat 5 . §-ában az Ehtv . 14. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A bíróság a bejegyzett egyházak [, a nyilvántartásba vett egyházak] és a vallási egyesületek
nyilvántartásait (a továbbiakban együtt : nyilvántartás) elkülönítetten vezeti . ”

8 . A törvényjavaslat 5 . §-ában az Ehtv . 15 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„15 . § (1) A bíróság a jogi személyiséggel rendelkez ő vallási közösséget (e alkalmazásában a
továbbiakban: kérelmező) kérelmére bejegyzett egyházként [, illetve nyilvántartásba vett egyházként ]
nyilvántartásba veszi, ha



a) a kérelmező elsődlegesen vallási tevékenységet végez, tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa
van, és ez az alapszabályból megismerhető ,
b) a 9/D. (1) bekezdésében [, illetve a 9/E. (1)-(3) bekezdésében] meghatározott feltételek teljesülnek ,
c) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy tevékenysége és az alapszabálya a 7/A. § (2)-(4) bekezdésével nem
ellentétes, és ez az alapszabályból megállapítható ,
d) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megel őző 5 éven belül számviteli é s
gazdálkodási szabályok ismételt megsértése miatt vele szemben joghátrány nem került alkalmazásra, é s
e) a kérelmező csatolta az a)-d) pontban foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat .
(2) A bíróság [a 9/E. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy a 9/E . § (2) bekezdés b) pont bb) alpontj a
szerinti feltétel alkalmazása esetén] a kérelmezőt bejegyzett egyházként [, illetve nyilvántartásba vett
egyházként] akkor veszi nyilvántartásba, ha vele szemben nemzetbiztonsági kockázat nem merült fel . Ezen
feltétel vizsgálata során a bíróság a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti, a
nemzetbiztonsági kockázati tényezők vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezi .
[(3) A 9/E. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint a 9/E. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontj a
szerinti feltétel vizsgálata során a bíróság egyházjogász, vallástörténész, vallástudós vagy szociológu s
szakképzettségű és tudományos fokozattal rendelkez ő szakértő , továbbá a nemzetbiztonsági szolgálat
szakértőként való közreműködését veheti igénybe . Nem kérhet ő fel szakértőként egyházi személy .
(4) Ha a vallási közösség a 27. § (3) bekezdése szerinti kiválással jött létre, annak nyilvántartásb a
vételi eljárása során a 9/D. § (1) bekezdés b) pontja[, 9/E . § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamin t
a 9/E.§ (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti feltétel vizsgálata során a kiválással érintett vallás i
közösség működési ideje nem vehet ő figyelembe . ]
(3) [(5)] A bíróság az e szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag abban az esetben utasíthatj a
el, ha a kérelmező nem felel meg az (1) bekezdés a)-e) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározot t
valamely feltételnek.

9. A törvényjavaslat 6 . §-ában az Ehtv. 18 . (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A belső egyházi jogi személyt a bíróság a bejegyzett egyház [, valamint a nyilvántartásba vett
egyház] egészének vagy legfőbb szervének képviselője kérelmére, külön érdemi vizsgálat nélkül veszi
nyilvántartásba .
(2) A nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét a bejegyzett egyház [ ,
valamint a nyilvántartásba vett egyház] egészének vagy legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi
jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a bíróságnál bejelentett képvisel ője, vagy a bejegyzett
egyház [, valamint a nyilvántartásba vett egyház] belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségvisel őj e
igazolja.”

10. A törvényjavaslat 6 . §-ában az Ehtv. 24. §-a az alábbiak szerint módosul :

„24. § Az egyházi jogi személy az általa gyakorolt vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adatot a
bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] belső szabálya szerint kezeli, azokat az érintet t
hozzájárulásával — halála esetén leszármazója hozzájárulásával — továbbíthatja vagy hozhatja nyilvánosságra .”

11 . A törvényjavaslat 7 . §-ában az Ehtv. 26. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Ha a bíróság a vallási egyesületet bejegyzett egyházként [agy nyilvántartásba vett egyházként]
nyilvántartásba veszi, a vallási egyesületet egyidej űleg törli a vallási egyesületek nyilvántartásából . ”

12 . A törvényjavaslat 7 . §-ában az Ehtv. 26. (3) bekezdése elmarad :

„[(3) Ha a bíróság a nyilvántartásba vett egyházat bejegyzett egyházként nyilvántartásba veszi, a
nyilvántartásba vett egyházat egyidejű leg törli a nyilvántartásba vett egyházak nyilvántartásából .]”

13 . A törvényjavaslat 7 . §-ában az Ehtv. 27. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :



„(3) A bejegyzett egyház [, illetve a nyilvántartásba vett egyház] a 26. (2) [és (3)] bekezdés szerint
nyilvántartásból törölt vallási egyesület [vagy nyilvántartásba vett egyház] általános jogutódja . ”

14. A törvényjavaslat 7 . §-ában az Ehtv. 29. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A bejegyzett egyház [és a nyilvántartásba vett egyház] jogutód nélküli megszűnése esetén elszámolás i
eljárásnak van helye, amelyre a jogutód nélkül megszűnő cég végelszámolására vonatkozó szabályokat kel l
alkalmazni azzal, hogy az eljárásra a bíróság kizárólagosan illetékes .”

15 . A törvényjavaslat 7 . §-ában az Ehtv. 30. §-a az alábbiak szerint módosul :

„30. (1) A bejegyzett egyház [és a nyilvántartásba vett egyház] jogutód nélküli megszűnése esetén a
bejegyzett egyház [és a nyilvántartásba vett egyház] belső egyházi jogi személye is jogutód nélkül
megszűnik.
(2) Belső egyházi jogi személy megszűnése esetén a vagyoni kérdéseket a bejegyzett egyház [, illetve a
nyilvántartásba vett egyház] belső szabálya határozza meg . ”

16. A törvényjavaslat 9 . §-ában az Ehtv . 34. (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A 33 . § (2) és (3) bekezdése szerinti vallási közösség a 2015 . évi . . . törvény hatálybalépésétől számított 45
napon belül kezdeményezheti a bíróságnál bejegyzett [nyilvántartásba vett] egyházként történő
nyilvántartásba vételét [, ha a 35. § (1) bekezdése szerinti kérelmet nem nyújtott be] .
(2) Ha a 33. § (2) és (3) bekezdése szerinti vallási közösség a bejegyzett [nyilvántartásba vett] egyházként
történő nyilvántartásba vételét az (1) bekezdésében foglalt határidőben kezdeményezi, ügyében a bíróság soron
kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt .
(3) Ha a bíróság a 33 . (2) és (3) bekezdése szerinti vallási közösséget bejegyzett [nyilvántartásba vett]
egyházként nyilvántartásba veszi, a vallási közösség a 2015 . évi . . . törvény hatálybalépésétő l bejegyzett
[nyilvántartásba vett] egyháznak minősül .”

17. A törvényjavaslat 9. §-ában az Ehtv. 35 . §-a elmarad .

18. A törvényjavaslat 9 . §-ában az Ehtv. 38-38/A . §-ai elmaradnak.

19. A törvényjavaslat 9. §-ában az Ehtv. 38/B . §-a az alábbiak szerint módosul :

„38/B . (1) A 2015. évi . . . törvény hatálybalépésekor hatályban lévő, közcélú tevékenység ellátására, illetv e
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 együttműködésére a 9/D . § (3) bekezdése szerinti megállapodást kihirdet ő
törvény hatálybalépéséig az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást, ennek hiányában a Magyar
Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természet ű kérdésről 1997. június 20-án,
Vatikánvárosban aláírt Megállapodás rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell .”



INDOKOLÁS

1. A benyújtott törvényjavaslat célja szerint az Alkotmánybíróság határozatainak, az Emberi Jogok Európai
Bírósága ítéletének, továbbá nemzetközi szervezetek által megfogalmazottaknak való megfelelés érdekébe n
kívánja az egyháztörvényt módosítani .
Miközben a törvényjavaslat a jelenlegi szabályozáshoz képest tartalmaz előremutató megoldásokat (különösen a
vallási közösségek nyilvántartásának bírósági hatáskörbe utalását), a kit űzött céloknak nem felel meg telje s
egészében: a legszélesebb jogosultságokkal felruházott egyházi státusz eléréséhez változatlanul a z
Alkotmánybíróság határozatában és az Emberi Jogok Európai Bírósága által már túlzónak minősített feltételeket
határoz meg, továbbá nem kellően biztosítja az önkényes jogalkalmazással szembeni, a normativitást biztosít ó
garanciákat .
A jelen módosító javaslat ezen aggályok kiküszöbölését célozza annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az
elmúlt évek vesszőfutásának megismétlődése, vagyis a magyar egyháztörvény ismételt hazai és nemzetköz i
elmarasztalása.

2. A benyújtott törvényjavaslat a vallási tevékenység szervezeti kereteinek meghatározását szükségtelenül
túlbonyolítja, amikor öt különböző jogi kategóriát határoz meg: (1) a jogi személyiség nélküli vallási
közösséget, (2) a vallási egyesületet, (3) a nyilvántartott egyházat, (4) a bejegyzett egyházat és (5) a
megállapodással rendelkező bevett egyházat .
A módosító javaslat ezt a feleslegesen tagolt szabályozási megoldást úgy kívánja egyszerűsíteni, hogy három
kategóriába sorolja a vallási közösségeket . Egyrészt meghagyja annak lehetőségét, hogy jogi személyiség
nélküli vallási közösségek működjenek, hiszen tiszteletben kell tartani az érintett közösség tagjainak azon
akaratát, ha nem kívánják a világi jog kategóriái között gyakorolni vallásukat . Másrészt a jogi személyiséggel
rendelkező vallási közösségeket azok társadalmi támogatottsága alapján, objektív feltételek szerint sorolja ké t
kategóriába: a kisebb közösségek számára a vallási egyesület, míg a nagyobb közösségek számára a bejegyzet t
egyház jogi formáját kínálva.
A módosító javaslat a bejegyzett egyházi jogállás eléréséhez – figyelemmel arra, hogy a 23/2015 . (VII . 7 .) AB
határozat és az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése szerint a tízezer fős létszám, illetve ebb ől
következően a kormányzat által ebbő l számított 4000 szja felajánlás el ő írása túlzott – ezer tagot vagy négyszá z
szja-felajánlás meglétét követeli meg. Ezen létszám, illetve felajánlási szám előírását az is indokolja, hogy a
jelenlegi harmincegy bevett egyházzal szemben támasztott feltételekhez képest érdemben szigorúbb feltétele k
meghatározása önkényesnek min ősülne az Alkotmánybíróság és az EJEB gyakorlatában . Megjegyezzük, hogy
a NAV adatai alapján a jelenlegi 31 bevett egyház közül mindössze tizenegy felelne meg a törvényjavaslat által
megkövetelt 4000 szja felajánlásnak, vagyis a jelenlegi bevett egyházak majd kétharmada nem kaphatná me g
ezt a státuszt a törvényjavaslat szerint, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a törvényjavaslatban szerepelő feltétel a
teljes egyházi státuszuktól megfosztott közösségek vonatkozásában önkényes és közvetett diszkrimináció t
tartalmaz .

3. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a vallási közösségek és az állam közötti együttműködés normatív
szabályok szerint, a politikai mérlegelést és a jogalkalmazói önkényt kizárva valósuljon meg . A törvényjavaslat
lényegében szabad mérlegelés tárgyává teszi, hogy mely vallási közösségekkel köt vagy nem köt megállapodás t
az állam. Ezzel szemben azt javasoljuk, hogy a bejegyzett egyházakkal, ha azok ezt kezdeményezik, az
államnak azonos elveket nyugvó megállapodást kelljen kötnie, azzal, hogy természetesen az egyes vallási
közösségek között objektíven meglévő különbségekre az állam a megállapodás megkötésekor is figyelemme l
lehet. Annak érdekében, hogy a megállapodások megkötéséig se alakulhasson ki indokolatlan
megkülönböztetés a különböző vallási közösségek között, a módosító javaslat rögzíteni javasolja, hogy a
megállapodás hatályba lépéséig a korábbi megállapodásokat, ha pedig ilyen nem volt, a vatikáni szerz ődést
kelljen megfelel ően alkalmazni .

Budapest, 2015 . november 18 .

ér András
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