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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló T/5244. számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 13. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés 
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1)  A  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 4/A. § (1) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(A][A 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl kedvezményezettnek [minősül)]minősül]

„a) a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház, a bevett egyház (ide
nem értve ezek belső egyházi jogi személyeit) a (2) bekezdésben meghatározottak szerint,”



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Szftv. 4/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szftv. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adóhatóság a vallási egyesületet, a nyilvántartásba vett egyházat, a bejegyzett egyházat és a
bevett egyházat [-]− kérelmére [-]− technikai számmal látja el. A vallási egyesület, a nyilvántartásba
vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház a technikai szám kiadásának évét követő évben
válik kedvezményezetté.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Az Eftv. 2. § [(2)-(3) ](2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - Eftv. 2. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Az Eftv. 2. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  Az  egyházi  jogi  személy  a  számvitelről  szóló  törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott
kormányrendelet  rendelkezéseinek  megfelelően,  elkülönítetten  köteles  nyilvántartani  gazdasági-
vállalkozási  tevékenységének  bevételeit,  költségeit  és  ráfordításait,  továbbá  [-]− ha  a  közcélú
adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve az adományról a társasági adóról és
osztalékadóról  szóló  törvény  [rendelkezései  ]szerinti  kedvezmény  igénybevételére  jogosító
igazolást állít ki [-]− a kapott adományt (közcélú adományt) és annak felhasználását.

(3) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, valamint a belső egyházi jogi személy a
lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban  [Eht]Ehtv.) 19/B. § (2)
bekezdése  figyelembevételével  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  törvény  szerinti
adomány,  valamint  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  szerinti  közcélú  adomány  utáni
kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállítására jogosult.”
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Eftv. 3. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Eftv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény
[(Etv](a  továbbiakban:  Etv.)  hatálya  alá  tartozó,  az  egyház  által  nem természetben  visszakért,
számára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra
vonatkozó  pénzbeli  igény  közös  megegyezés  esetében  járadék  forrásává  alakítható,  amely  az
egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. A járadék folyósítása
az egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

(2) A járadékalap és a kiegészítő járadék összege évente a költségvetésben tervezett éves átlagos
fogyasztói  árindex  változása  alapján  valorizálásra  kerül.  Az  éves  járadék  összegét  [-]− a
költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően [-]− a KSH által közzétett előző évi
átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Eftv. 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Az Eftv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogosult  [-]− törvényben meghatározottak
szerint  [-]− rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó
egy  százalékára,  amely  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  vallási  közösség  belső  szabályában
meghatározott módon használható fel.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Eftv. 4. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §
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Az Eftv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  alapján  a  bejegyzett  egyházakat,  a  bevett  egyházakat  és  a
központi  költségvetésről  szóló  törvényben  meghatározott  célt  mint  törvényben  meghatározott
kedvezményezettet megillető összegek együttesen és összesen nem érik el a nyilatkozattal érintett
évre  vonatkozóan  [-]− a  személyi  jövedelemadó meghatározott  részének az adózó rendelkezése
szerinti  felhasználása  vonatkozásában  [-]− befizetett  adó  egy  százalékát,  ennek  mértékéig  a
bejegyzett  egyházaknak  és  a  bevett  egyházaknak  ténylegesen  átutalandó  és  a  központi
költségvetésről  szóló  törvényben  célként  meghatározott  előirányzaton  biztosítandó  összeget  a
központi költségvetésből ki kell egészíteni.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Eftv. 5. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Eftv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A bevett  egyház és belső egyházi jogi személye által ellátott nevelési-oktatási,  felsőoktatási,
egészségügyi,  karitatív,  szociális,  család-,  gyermek-  és  ifjúságvédelmi,  kulturális  vagy
sporttevékenységek  központi  költségvetésből  történő  finanszírozása  az  állami  és  helyi
önkormányzati  intézményekkel  azonos  szempontok  szerint,  azokkal  azonos  mértékben  történik.
Eltérő törvényi rendelkezés hiányában a nyilvántartásba vett egyház és bejegyzett egyház, illetve
ezek  belső  egyházi  jogi  személyei  által  ellátott  nevelési-oktatási,  felsőoktatási,  egészségügyi,
karitatív,  szociális,  család-,  gyermek-  és  ifjúságvédelmi,  kulturális  vagy  sporttevékenységek
finanszírozása a központi költségvetésből abban az esetben és mértékben lehetséges, amennyiben és
amilyen mértékben arról  [a lelkiismereti  és vallásszabadság jogáról, valamint ]az  [egyházak,
vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek  jogállásáról  szóló  2011.  évi  CCVI.  törvény  (a
továbbiakban Eht.) ]Ehtv. 9/D. § (5) bekezdése, vagy a 9/F. § (1) bekezdése szerinti, a kormánnyal
kötött  megállapodás  (a  továbbiakban:  egyedi  megállapodás)  rendelkezik.  Eltérő  törvényi
rendelkezés  hiányában  a  vallási  egyesületek  által  ellátott  nevelési-oktatási,  felsőoktatási,
egészségügyi,  karitatív,  szociális,  család-,  gyermek-  és  ifjúságvédelmi,  kulturális  vagy
sporttevékenységek  finanszírozása  a  központi  költségvetésből  abban  az  esetben  és  mértékben
lehetséges, amennyiben és amilyen mértékben arról az [Eht]Ehtv. 9/C. § (1) [bekezdés]bekezdése
szerinti, a kormánnyal kötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendelkezik.

(2)  A  bevett  egyház,  illetve  belső  egyházi  jogi  személye  fenntartónak  [-]− a  felsőoktatási
tevékenységet  ellátó  intézmény  esetében  az  egyházi  felsőoktatási  intézménynek  [-]− az  (1)
bekezdésben említett tevékenységek után a hasonló feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati
intézményekkel  azonosan  járó  normatív  és  egyéb  állami  hozzájárulás  jogcímeit,  fedezetét  és
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arányait a központi költségvetésről szóló törvény tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(Az okiratnak  [-]− ahhoz,  hogy az  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzés  alapjául  szolgálhasson  [-]−
tartalmaznia kell:)

„b)  a  statisztikai  számjellel  rendelkező  szervezet  megnevezését,  statisztikai  azonosítóját,
székhelyét,  a  bírósági,  illetőleg  cégbírósági  bejegyzésének  számát,  jogi  személyiséggel
rendelkező vallási közösség, illetve belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát,”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 5. § (2)
bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében a „vallási tevékenységet végző szervezet” szövegrész
helyébe a „vallási egyesület” szöveg [lép:]lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § 
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 4. § (1) bekezdés 6.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(A][A Tanács  tagjai  az  e  bekezdésben  meghatározott  szervezetek,  amelyek  képviselőik  és
delegáltjaik (a továbbiakban együtt: képviselők) útján vesznek részt a Tanács munkájában. A Tanács
tagjai oldalakat alkotnak. A Tanács a következő oldalakból tevődik [össze:)]össze:]

„6. azon négy bevett egyház képviselői, amelyek történelmi és társadalmi szerepük, társadalmi
elfogadottságuk, beágyazottságuk, szervezettségük, az általuk hagyományosan végzett  közcélú
tevékenységek  során  szerzett  tapasztalataik  -  és  az  együttműködéssel  érintett  közcélú
tevékenységek sajátosságaik - alapján a legjelentősebbek.”
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Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - 2011. évi XCIII. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 4. § (1) bekezdés 6.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács tagjai az e bekezdésben meghatározott szervezetek, amelyek képviselőik és delegáltjaik
(a  továbbiakban együtt:  képviselők)  útján vesznek részt  a  Tanács  munkájában.  A Tanács  tagjai
oldalakat alkotnak. A Tanács a következő oldalakból tevődik össze:)

„6. azon négy bevett egyház képviselői, amelyek történelmi és társadalmi szerepük, társadalmi
elfogadottságuk, beágyazottságuk, szervezettségük, az általuk hagyományosan végzett  közcélú
tevékenységek  során  szerzett  tapasztalataik  [-]− és  az  együttműködéssel  érintett  közcélú
tevékenységek sajátosságaik [-]− alapján a legjelentősebbek.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

38. §

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 12/A. [alcím]alcíme
helyébe a következő alcím lép:

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Cnytv. 70/A. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

A Cnytv. a következő 70/A. §-sal egészül ki:

„(3) Az Ehtv. 14/A. § (2)-(6)  [bekezdés]bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az ügyész
keresete alapján a bíróság határozatot hoz a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház
jogállásának  megváltozásáról.  A határozat  meghozatalát  követően  a  bejegyzett  egyház,  illetve
nyilvántartásba vett egyház megváltozott adatait a bíróság határozata alapján a nyilvántartást vezető
bíróság jegyzi be.

(4) Az Ehtv. 14/C. § (1) bekezdése szerinti határozatot az Országos Bírósági Hivatal az országos
névjegyzékben a 84. § (5) bekezdésben meghatározott szenzitív adatok kivételével, nem jogerős
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megjelöléssel közzéteszi. [A ]Az Ehtv. 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezet
vonatkozásában a fellebbezési határidő a közzététel időpontját követő napon kezdődik.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 42. §
Módosítás jellege: kiegészítés

42. §

A Cnytv. 74. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kérelmet a honlapon legutoljára közzétett elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az ettől eltérő
módon  benyújtott  iratot  be  nem  nyújtottnak  kell  tekinteni,  amiről  az  ügyfelet  automatikus
hibaüzenettel értesíteni kell.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Cnytv. 95/A. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

43. §

A Cnytv. a következő 95/A. §-sal egészül ki:

„95/A. §

(1) A nyilvántartás a bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház és a vallási egyesület esetén
az Ehtv.-ben meghatározott adatokat, valamint a 91. § (1) bekezdés a), b) és – ha az ismert – c)
pontja  szerinti  adatokat  tartalmazza.  A nyilvántartás  szükség  szerint  tartalmazza  a  92.  §  (1)
bekezdés a) és e)–p) pontja, valamint a 93. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat.

(2) A belső egyházi jogi személyre vonatkozóan a nyilvántartás az Ehtv.-ben meghatározottakon túl,
szükség szerint tartalmazza a 92. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatokat.

(3) A belső egyházi jogi személy képviselőjének lakóhelyére és anyja születési nevére vonatkozó
adat nem nyilvános.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Cnytv. 109. §
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A Cnytv. 46. alcíme a következő 109-110. §-sal egészül ki:
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„109. §

Az [Eht]Ehtv. 36. § (7) bekezdésében meghatározott vallási közösségek bírósági nyilvántartásával
kapcsolatos  eljárás  során  a  bíróság  a  feltételek  vizsgálatánál  a  korábbi  hatósági  közigazgatási
eljárás,  illetve az  [országgyűlési  eljárás]Országgyűlés eljárása során keletkezett  iratanyagokban
foglaltakat figyelembe veheti.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Cnytv. 110. §
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A Cnytv. 46. alcíme a következő 109-110. §-sal egészül ki:

„110. §

Az  [Eht]Ehtv.  38. §-ában  meghatározott  nyilvántartási  adatok  átvezetése  a  bíróság  részéről
hivatalból történik, amelynek során a vallási egyesületek a vallási tevékenységet végző szervezetek
általános jogutódjaként kerülnek nyilvántartásba vételre.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: módosítás

52. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény[ 4. § (1) bekezdés d) pontjában és 94. §
(1a)  bekezdésében  a  „vallási  tevékenységet  végző  szervezet”  szövegrész  helyébe  a  „vallási
egyesület” szöveg lép.]

a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „vallási tevékenységet végző szervezet” szövegrész helyébe a
„vallási egyesület” szöveg,
b) 94. § (1a) bekezdésében a „vallási tevékenységet végző szervezet” szövegrészek helyébe a
„vallási egyesület” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: módosítás

53. §
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A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 12. pont d) alpontjában
a  „vallási  tevékenységet  végző  szervezet”  szövegrész  helyébe  a  „vallási  egyesület”
[szöveglép]szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: elhagyás

[57. §

E törvény
a) 36. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
b) 38-39. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 22.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
2. § (1) bekezdés - Sztv. 58. § (2) 
bekezdés

…intézmény) [öt éves ]ötéves időtartamra,
…

2. 16. § - Eftv. 6. § (4) bekezdés …meghatározott [gyermek]gyermek- és…

3.
46. § (1) bekezdés - Nkt. 35. § (1) 
bekezdés

…az [etika óra ]etikaóra helyett …

4. 47. § - Nkt. 35/A. § …az [etika óra ]etikaóra vagy …

5. 54. § g) pont … tagja[,] mint…

6. 56. § (1) bekezdés …kivétellel [–2019]– 2019.…

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítás.
2. Nyelvhelyességi pontosítás.
3. Nyelvhelyességi pontosítás.
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4. A módosítópont  a  jogtechnikai  pontosításokon túl  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény (a továbbiakban: Ehtv.) közismert rövid megjelölésének bevezetésére tesz javaslatot.
5. Jogtechnikai pontosítás.
6. Nyelvhelyességi pontosítás.
7. Nyelvhelyességi pontosítás
8. Jogtechnikai pontosítás.
9. Nyelvhelyességi pontosítás.
10. Nyelvhelyességi pontosítás.
11. Jogtechnikai pontosítás.
12. Nyelvhelyességi pontosítás.
13. Jogtechnikai pontosítás.
14. A  módosítás  a  jogtechnikai  pontosításokon  túl  a  40.  §-ban  foglalt  Cnytv.  70/A.  §  (4)
bekezdésében a hivatkozás pontosítására irányul.
15. A kérelmek megfelelő űrlapon történő benyújtása érdekében szükséges a Cnytv.  74. §-át  az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény  rendelkezéseivel  összhangban  módosítani.  A módosítás  elősegíti,  hogy  a  jogrendszer
elektronikus ügyintézést szabályozó normáinak rendelkezései egymással is összhangban legyenek,
ezzel  mozdítva  elő  a  következetes  és  kiszámítható  jogalkalmazást.  A módosítópont  az  egyes
házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  44.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges, mivel a Cnytv. az Ehtv.
alapján  működő  egyházakra  és  egyesületekre  is  kiterjed,  a  módosítás  pedig  a  jogrendszer
koherenciáját hivatott biztosítani.
16. A  törvényjavaslattal  bevezetni  kívánt  Cnytv.  71/A.  §  (4)  bekezdése  csak  a  közzététel
vonatkozásában veszi ki az Ehtv. 18. § (4) bekezdésében kimondott nyilvánosság alóli kivételként a
szenzitív adatok körét. Az itt javasolt kiegészítés biztosítaná, hogy nemcsak a közzétételnél, hanem
ahogy a többi civil szervezet esetén is, az Országos Névjegyzék felületén megjelenő adatok sem
tartalmaznának szenzitív adatot.
17. A módosítópont az Ehtv.-re bevezetett rövid megjelölés pontosítására irányul, tekintettel arra,
hogy a Cnytv. az "Ehtv." rövid megjelölést használja.
18. A módosítópont az Ehtv.-re bevezetett rövid megjelölés pontosítására irányul, tekintettel arra,
hogy a Cnytv. az "Ehtv." rövid megjelölést használja.
19. A módosítás  indoka az,  hogy az Nkt.  94.  §  (1a)  bekezdése a  „vallási  tevékenységet  végző
szervezet” kifejezést kétszer is tartalmazza.
20. Nyelvhelyességi pontosítás.
21. Amennyiben a  sarkalatos  rendelkezések elfogadására  nem kerül  sor,  szükséges  a  sarkalatos
rendelkezésekhez kapcsolódó, egyszerű többséget igénylő rendelkezések elhagyása.
22. Nyelvhelyességi pontosítás.
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