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Tisztelt Asszonyom!
A 2018. december 13-án érkezett cégkapu regisztrációval kapcsolatos megkeresésére az alábbiakról
tájékoztatom.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 6. §-a vallási
közösségen belül különbséget tesz vallási tevékenységet végző szervezet és az országgyűlés által
elismert egyház (bevett egyház) között.
A vallási tevékenységet végző szervezetre az Ehtv. 9/A (2) bekezdés alapján az egyesületre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások
általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII. évi törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. §
23. pontja alapján, ha adószámmal rendelkezik cégkapu regisztrációra köteles.
A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye az Ehtv. 10. §-a alapján egyházi jogi
személynek minősül, ezáltal cégkapu regisztrációra nem köteles. Az Ehtv. 12. § (3) bekezdése
szerint „A 9. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó intézmény a bevett egyház belső szabálya
szerint belső egyházi jogi személynek minősülhet. Nem minősül belső egyházi jogi személynek a
vallási közösség által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület.”.
A fentiek alapján, ha a vallási közösség (akár bevett egyház, akár vallási tevékenységet végző
szervezet) pl. létrehoz egy alapítványt szociális tevékenység ellátása érdekében, akkor a létrehozott
alapítvány, ha adószámmal rendelkezik az E-ügyintézési törvény 1. 23. pontja alapján a gazdálkodó
szervezet fogalma alá tartozik, tehát cégkapu regisztrációra köteles.
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Tájékoztatom, hogy fenti állásfoglalásom jogi kötőerővel nem rendelkezik.
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