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OGY határozata

Az egyházi hitéleti alkalmak méltó megtartásának védelméről

1 . Az Országgyűlés

tudatában a kereszténység nemzetmegtartó és értékteremt ő szerepének,

biztosítandó az Alaptörvényben rögzített alapjogok maradéktalan, ugyanakkor nem

korlátlan megvalósulását,

felismerve azt, hogy az egyes hitéleti alkalmak méltó megtartása és ezzel együtt a

szabad vallásgyakorlás a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint a z

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI .
törvény l .§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételeinek megteremtése érdekében
szükséges a vonatkozó törvények módosítása ,

felhívja a Kormányt, hogy módosítsa a gyülekezési jogról szóló 1989 . évi III . törvényt

a következők szerint : a módosítás

a. egyértelműsítse azt, hogy a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások
szabad vallásgyakorlásához fűződő jogainak és szabadságának sérelmével ,

b. vezesse be azon területi korlátozást, miszerint hitéleti alkalmat tartó egyház i
intézményhez 150 méternél közelebb nem engedélyezhető a gyülekezés i
törvény hatálya alá eső rendezvény ezen alkalom időtartama alatt, továbbá az
alkalom előtt és után egy órás id őtartamon belül .

2. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba .



Indokolás

A jelenleg hatályos törvényi szabályozás nem ad kellő felhatalmazást arra, hogy a rendőrség

hatékonyan fel tudjon lépni olyan esetekben, ha hitéleti alkalmak megtartása idején egyházi

épület közvetlen közelében demonstráció zajlik . Így fordulhatott elő , hogy a budapesti

Hazatérés Templomában egy vasárnap délelőtt 10 órakor tartott ünnepi istentiszteletet emberi
mivoltukból kivetkező, a híveket agresszív fellépésükkel megfélemlítő , hitvalló dicséreteinket
és magyar nemzeti imáinkat folyamatosan gyalázó cs őcselék kívánt ellehetetleníteni .
Sajnálatos, hogy a magát nemzetinek és kereszténynek valló kormányzat ideje alat t

történhetett meg, hogy - a fél évszázados ateista nemzetellenes diktatúra után - félniük kellje n

magyar állampolgároknak csak azért, mert keresztyén hitüket és nemzeti elkötelezettségüket

egyszerre kívánják megélni és gyakorolni .



Hegedűs Lorántné

országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése

alapján — benyújtom Az egyházi hitéleti alkalmak méltó megtartásának védelmérő l szóló
határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2016 . március
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országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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