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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az egyes
házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozatnak  a  lelkiismereti  és
vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel
összefüggő módosításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani.

A javaslat elfogadásához az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.



...../2019. (.....) OGY határozat 

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII.
törvénnyel összefüggő módosításáról

1. §

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ) 67. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„67. Az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó, egyházakkal kapcsolatos eljárások

103. §

A lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási
közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti,  az állam által  bejegyzett  egyházzal kötött  átfogó
együttműködési megállapodás (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: átfogó megállapodás)
kihirdetéséről,  továbbá  a  bevett  egyházak  felsorolásának  módosításáról  szóló  törvényjavaslattal
kapcsolatos eljárásban a határozati házszabályi rendelkezéseket az ezen alcímben foglalt eltéréssel
kell alkalmazni.

104. §

(1) A 103. § szerinti törvényjavaslat benyújtása esetén a vallásügyekkel foglalkozó bizottság jár el
kijelölt bizottságként.

(2)  A törvényjavaslatnak  az  átfogó  megállapodást  tartalmazó részéhez  módosító  javaslatot  nem
lehet benyújtani. Ha az átfogó megállapodás benyújtott szövege elírás vagy helyesírási hiba miatt
eltér  az  átfogó  megállapodás  aláírt  szövegétől,  az  elírás  vagy  helyesírási  hiba  javítását  célzó
helyesbítési javaslat (a továbbiakban: helyesbítési javaslat) nyújtható be.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyesbítési javaslatot a törvényjavaslat előterjesztője nyújthatja be, a
zárószavazás megkezdéséig.

(4)  A (2)  bekezdés  szerinti  helyesbítési  javaslatban  nem  kell  tárgyaló  bizottságot  megjelölni,
bizottság a helyesbítési javaslatot nem tárgyalja.

(5)  A  helyesbítési  javaslatról  nem  kell  szavazni,  azt  az  ülést  vezető  elnök  −  tartalmának
összefoglalásával − a zárószavazás megkezdése előtt bejelenti.

(6) Az ezen alcím szerint  tárgyalt  törvényjavaslathoz nem nyújtható be a 42.  § a) és b) pontja
szerinti módosító javaslat.

105. §
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Ha  a  törvényjavaslatot  érintően  nincs  vitához  kapcsolódó  bizottság,  és  módosító  javaslat
benyújtására sem került sor, az általános vitát a zárószavazás követi, kivéve, ha a kijelölt bizottság −
legkésőbb azon ülésnap megnyitása  előtt  egy órával,  amely ülésnap napirendjén  vagy tervezett
napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel − úgy nyilatkozik, hogy a törvényjavaslatról
kijelölt bizottságként részletes vitát kíván folytatni.

106. §

A lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási
közösségek  jogállásáról  szóló  törvény  szerinti,  a  bevett  egyházzal  kötött  megállapodás
kihirdetésével, továbbá az átfogó megállapodás módosításával, valamint a kizárólag a bevett egyház
törvényben meghatározott okok miatti megszűnésével kapcsolatos törvényjavaslat tárgyalására is
ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. §

A HHSZ 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a határozat 2019. április 15-én lép hatályba.
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1. melléklet a ...../2019. (.....) OGY határozathoz 

1. A HHSZ 2. melléklet 87. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok)
„87. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat /45. § (5) bekezdése, 92. § (6) bekezdése/”

2. A HHSZ 2. melléklete a következő 42a. ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok)
„42a. Helyesbítési javaslat /104. § (2) bekezdése/”
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Általános indokolás

Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek  jogállásáról  szóló  2011.  évi
CCVI. törvény módosításáról szóló T/3618. számú törvényjavaslatot. A módosítás 2019. április
15-én  lép  hatályba  és  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,
vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek  jogállásáról  szóló  2011.  évi  CCVI.  törvényt  (a
továbbiakban: Ehtv.) úgy módosítja, hogy az új egyházi szervezetrendszerben a bevett egyház
kivételével, a vallási közösségek egyházi jogi személlyé való minősítésére az eddigi "elismerési
eljárás" helyett bírósági nyilvántartásba vétellel kerül sor. A bevett egyház az Ehtv. módosítás
értelmében  olyan  bejegyzett  egyház,  amellyel  az  állam  közösségi  célok  érdekében  történő
együttműködésről átfogó megállapodást kötött. Ezen megállapodásokat, illetve azok módosítását
kell  törvényben  kihirdetni  a  Kormány  törvénykezdeményezése  alapján.  Az  ilyen,  sarkalatos
törvényben  kihirdetett  megállapodással  és  az  Ehtv.  mellékletében  történő  megjelenítéssel
rendelkező bejegyzett  egyházak minősülnek az  Alaptörvény VII.  cikk  (4)  bekezdése  szerinti
bevett  egyháznak.  A  törvényi  keretrendszer  megváltozása  következtében  az  Országgyűlés
módosuló szerepkörét és az eljárási szabályok változását az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló  10/2014.  (II.24.)  OGY  határozat  (a  továbbiakban:  HHSZ)  egyházakkal  kapcsolatos
eljárásokra vonatkozó alcímében is meg kell jeleníteni, az alcím újraszabályozásával.

Részletes indokolás

1. § 

Az új törvényi szabályozáshoz igazodó eljárási szabályok megjelenítése.

Az  Ehtv.  módosítása  nyomán  megszűnik  a  vallásügyekkel  foglalkozó  bizottság
törvénykezdeményezési  jogköre,  de  a  tárgykör  speciális  jellege  miatt  indokolt,  hogy  a
törvényjavaslat részletes vitáját a jövőben is a vallásügyekkel foglalkozó bizottság folytassa
le.

A bejegyzett  egyházzal kötött  átfogó megállapodás kihirdetése a bejegyzett  egyház bevett
egyházi státuszának elnyeréséhez szükséges, ugyanakkor az átfogó megállapodásból eredő
jogok és kötelezettségek már a megállapodás hatálybalépésétől kezdődően megilletik, illetve
terhelik a feleket; erre tekintettel a törvényjavaslatnak az átfogó megállapodás kihirdetéséről
szóló részéhez módosító javaslat nem nyújtható be. Indokolt azonban, hogy a megállapodás
szövegét  kihirdető  törvényjavaslat  és  az  aláírt  megállapodás  szövege közötti,  elírási  vagy
helyesírási  hiba  okán  fennálló  eltérések  esetében  az  előterjesztőnek  lehetősége  legyen
helyesbítési javaslat benyújtására.

2. § 
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A HHSZ 2.  mellékletének  pontosítása  és  a  2.  melléklet  szerinti  nem önálló  indítványok
felsorolásának kiegészítése szükséges a helyesbítési javaslattal.

3. § 

A hatályba léptető rendelkezés a törvényi rendelkezések hatálybalépéséhez igazodik.
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