
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

 

A tervezet előterjesztője 

  



 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 

…/2013. (…) KIM rendelete 

a vallási közösségek jogállásával és működésével 

kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 

a 1. alcím tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló, többször 

módosított 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfőbb ügyész véleményének 

kikérésével, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a honvédelemről és a 

Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –, 

a 2. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő 

miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti 

feladatkörömben eljárva, 

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 

1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 4. alcím tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 

11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfőbb ügyész véleményének kikérésével, 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a honvédelemről és a 

Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 



 

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –, 

a következőket rendelem el: 

1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának 

szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása 

1. § 

A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 

a) 5. § (1) bekezdésében az „egyházak” szövegrész helyébe az „egyházi jogi 

személyek” szöveg, 

b) 34. § (2) bekezdés i) pontjában az „az egyházi” szövegrész helyébe az „a 

vallásos” szöveg, 

c) 74. § (2) bekezdésében az „az egyházi és az alapítványi iskolák” szövegrész 

helyébe az „az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési 

intézmények szöveg”, 

d) 93. § (2) bekezdésében az „az egyháza lelkészével, illetve más 

képviselőjével (a továbbiakban: lelkész)” szövegrész helyébe az „a Bv. tvr. 

36/A. § (1) bekezdésében meghatározott személlyel” szöveg, 

e) 98. § (1) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi 

személy” szöveg, 

f) 98. § (2) bekezdésében az „egyházi fenntartású” szövegrész helyébe a 

„vallási közösség által fenntartott” szöveg, 

g) 195. § (2) bekezdésében az „illetékes egyháznak” szövegrész helyébe az 

„érintett vallási közösségnek” szöveg, 

h) 195. § (3) bekezdésében az „anyakönyvvezetővel, illetve az egyház” 

szövegrész helyébe az „anyakönyvvezetővel és a vallási közösség” szöveg, 

i) 195. § (4) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a vallási 

közösség” szöveg 

lép. 

 

 



 

2. A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. 

(IV. 16.) KIM rendelet módosítása 

2. § 

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM 

rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának 

szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosítása 

3. § 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 

2/2013. (III. 6.) KIM rendelet 

a) 11. § (1) bekezdés j) pontjában a „nem állami vagy egyházi tulajdonú” 

szövegrész helyébe a „nem az állam vagy egyházi jogi személy 

tulajdonában lévő” szöveg, 

b) 12. § (1) bekezdésében az „egyház, belső egyházi jogi személy” szövegrész 

helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg, 

c) 12. § (2) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a bevett 

egyház” szöveg, az „egyháznak, belső egyházi jogi személynek minősülő 

jogalany” szövegrész helyébe az „egyház” szöveg, 

d) 2. melléklet 5. pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi 

személy” szöveg 

lép. 

4. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) 

KIM rendelet módosítása 

4. § 

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 

58. § (5) bekezdésében az „az egyházak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi 

személyek” szöveg lép. 

 

 



 

5. Záró rendelkezések 

5. § 

Ez a rendelet a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos 

törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 

2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. 

 

Budapest, 2013. július „ ” 

 

 Dr. Navracsics Tibor 

 miniszter 

  



 

1. melléklet a …/2013. (…) KIM rendelethez 

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM 

rendelet 2. számú melléklet 55. sora és e sor alá sorolt sorai helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(GFO2012 kód GFO2012 megnevezés 

 5, 6   Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet) 

  „55  Egyházi jogi személy 

   551 Bevett egyház 

   552 Belső egyházi jogi személy 

   555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy” 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat elkészítésére 

fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények: Az Ehtv. 2013. augusztus 1-jén hatályba lépő módosítása.

Végrehajtás feltétételei

a vallási közösségek jogállásával és 

működésével kapcsolatos törvényeknek az 

Alaptörvény negyedik módosításával 

összefüggő módosításáról szóló törvény 

alapján a közigazgatási és igazságügyi 

miniszter felelősségi körébe tartozó 

miniszteri rendeletek felülvizsgálatáról

dr. Navracsics Tibor

miniszter

miniszteri rendeletek módosítása

Az Országgyűlés 2013. július 5-én elfogadta a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az 

Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10750. számú törvényjavaslatot, amely 2013. 

augusztus 1-jén hatályba lép. Az Ehtv. módosítása által bevezetett változások átvezetése teszi szükségessé az egyházakra 

szabályozást tartalmazó miniszteri rendeletek módosítását.
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2013. augusztus 1-jét követő időszak



Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 32 bevett egyház

2.

kb. 150 vallási 

tevékenységet végző 

szervezet

3. 0-

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

bevett egyházak

vallási tevékenységet végző szervezetek

Növekednek Növekednek

Csökkennek Csökkennek

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

Piaci szereplők esetén

Növekednek 0 Ft

Csökkennek 0 Ft

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak igen 

I. VERSENYKÉPESSÉG



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta:

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

dr. Répássy Róbert államtitkár
…………………………………….

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

V. EGYÉB HATÁSOK

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Teljes hatás

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem

 Hatások  összefoglalója

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

2. Hatások összefoglalója

0

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS
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