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a vallási közösségekkel történő állami együttműködés elutasításáról

1. Az Országgyűlés az Alaptörvény VII . cikk (4) bekezdése alapján, valamint a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek é s
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény (a továbbiakban : Ehtv . )
14/C. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a mellékletben
meghatározott vallási közösségekkel történ ő állami együttműködést az Országgyű lés
elutasítja .

2. Az Országgyű lés az 1 . pont szerinti döntését az Ehtv. 14/C. § (5) bekezdése alapján
közzéteszi .

Melléklet a . . ./2014. ( . . .) OGY határozathoz

1) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
2) Szabad Evangéliumi Gyülekezet
3) Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület
4) Magyar Evangéliumi Egyesület
5) Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
6) Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyhá z
7) Magyarországi Názáreti Gyülekezetek Hitéleti Egyesülete
8) Magyarországi Bahá'í Közösség
9) Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesüle t
10)Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetség e

INDOKOLÁS

Az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése kimondja, hogy „Az állam és a vallási közösségek a
közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttm űködésről az
Országgyűlés dönt.” A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak ,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény (Ehtv.)
14/C. § (1) bekezdése alapján a vallásügyekkel foglalkozó bizottság az egyházakkal val ó
kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban : miniszter) 14/B . § (4)
bekezdése szerinti közlése alapján a vallási tevékenységet végz ő szervezettel történő állami
együttműködésre vonatkozó törvényjavaslatot - és ha a 14 . § g)-i) pontjában meghatározott
feltételek nem állnak fenn, a törvényjavaslathoz kapcsolódóan országgy űlési határozati
javaslatot - terjeszt az Országgy űlés elé. A bizottság a törvényjavaslatot, illetve a z
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országgyűlési határozati javaslatot a miniszter 14/B . § (4) bekezdése szerinti közlését ől
számított 60 napon belül nyújtja be .

Az Igazságügyi bizottsághoz 2014 . május 12-én, illetve májusl6-án összesen 10 vallási
tevékenységet végző szervezettő l érkezett megkeresés . A miniszter a közigazgatási hatósági
eljárás keretében döntött az Ehtv . 14. § a)-f) pontja szerinti feltételek fennállásáról, é s
határozatában megállapította, hogy a vizsgált feltételeknek valamennyi vallási tevékenységet
végző szervezet megfelel . A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 103. § a) pontja alapján 2014. május 22-én a Nemzetbiztonsági
bizottsághoz fordult a vallási tevékenységet végz ő szervezettel szemben fennálló esetleges
nemzetbiztonsági kockázati tényezők megállapítása érdekében. Dr. Molnár Zsolt elnök úr
2014. június 4-én kelt levelében arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a mellékletben felsorol t
szervezetek működésével kapcsolatban nemzetbiztonsági kockázat nem áll fenn . A bizottság a
2014. június 12-ei és 18-ai ülésein a szervezetek törvényes képvisel ő it meghallgatta .

A bizottság a meghallgatás és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján azt vizsgálta, hog y
a vallási tevékenységet végz ő szervezet megfelel-e az Ehtv. 14. § g)-i) pontjaiban
foglaltaknak, és hogy az Alaptörvény VII . cikk (4) bekezdése alapján a vallási tevékenységet
végző szervezettel a közösségi célok elérése érdekében az Országgyűlés kíván-e
együttműködni, illetve hogy a vallási tevékenységet végz ő szervezet alkalmas-e a közösség i
célok érdekében történő együttműködésre. A vizsgálat els ősorban a szervezet társadalm i
támogatottságának felmérésére, különös tekintettel tagjainak számára, illetve az általuk
működtetett, fenntartott (oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi) intézményekre terjedt ki .
A vallási közösség tagjainak aktivitására, a közösség életéhez valóban ténylegesen köt ődő
személyek létszámára a bizottság tagjai a NAV 2012 . évre vonatkozó 1%-os SZJA
felajánlások számából is következtettek, mely létszámadat a mellékletben felsorolt vallás i
közösségek tekintetében viszonylag alacsony . Az érintett vallási közösségek önmaguk vagy
intézményük útján végzett tevékenysége – így különösen történelmi és kulturális értéke t
megőrző , nevelési-oktatási, fels őoktatási, karitatív, szociális, család-, gyermek- é s
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységük -, ugyan többségük tekintetében
figyelemreméltó, de csak kis társadalmi támogatottsággal bíró. Ezáltal megállapítható, hogy a
felsorolt szervezetek közösségi tevékenységüket a társadalom egészére vetítve csekél y
hasznosulással végzik . A bizottság a fentiek figyelembevételével a 2014 . július 8-ai ülésén -
tekintettel az Ehtv . 14. § g)-i) pontjára – megállapította, hogy a mellékletben feltüntetet t
vallási tevékenységet végző szervezetek tekintetében az elismerés feltételei nem állnak fenn .

A bizottság leszögezi, hogy ezen szervezetek Alaptörvényben biztosított szaba d
vallásgyakorláshoz fűződő joga — mely magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés
szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy má s
meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb
módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben
kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa — nem sérül . Az Ehtv .
9/A. § (1) bekezdése ugyanis minden vallási tevékenységet végz ő szervezet számára ,
amelynek tagjai azonos hitelveket valló természetes személyek, és amelynek alapszabályába n
meghatározott célja vallási tevékenység végzése, egyesületi formában, biztosítja a vallá s
szabad gyakorlását.
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Az Országgyű lé s
Igazságügyi bizottsága

országgyű lési határozati javasla t
kezdeményezése

Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján „a

vallási közösségekkel történ ő állami együttműködés elutasításáról” címmel az

Igazságügyi bizottság a következ ő országgyűlési határozati javaslatot kívánja benyújtani .

Budapest, 2014. július 8 .
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