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Módosító javaslat2 

Módosítópont sorszáma: 1. 
A javaslat érintett rendelkezése: a 3. §-ban az Ehtv.q/E, § (3) és (4) bekezdése
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1) bekezdésétől eltérően a vallási egyesületet - kérelmére - bejegyzett
egyházként akkor is nyilvántartásba kell venni, ha

a) legalább [tíz]négyezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
nyilvántartott tagja van,

b) legalább 20 éve vallási egyesületként működik, és

e) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében
az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati
rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatást a kérelem benyújtását követően
nem vesz igénybe.

(4) A (2) bekezdésétől eltérően a nyilvántartásba vett egyházat - kérelmére -
bejegyzett egyházként akkor is nyilvántartásba kell venni, ha

a) legalább [tíz]négyezer, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
nyilvántartott tagja van,

b) legalább 15 éve nyilvántartásba vett egyházként működik, és

1 Az, önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat.

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az, egy módosító
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.



c) nyilatkozik arról, hogy hitéleti tevékenysége vagy közcélú tevékenysége érdekében
az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati
rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatást a kérelem benyújtását követően
nem vesz igénybe.

Indokolás

1. 

A 23/2015. (VII. 7.) AB határozat és az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése
szerint a tízezer fős létszám előírása túlzott. Az egyházi státusz odaítélése során az 1% 
os felajánlások mellett ezért a taglétszámot is csökkenteni szükséges, azzal, hogy a
továbbra is relatíve magas létszámhatárok továbbra is megfelelő garanciát jelentenek.
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