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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) skk . bekezdése alapján „Mikor szüntetik me g
végre azt a jogsértést, amit az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangélium i
Testvérközösség ellen immár négy éve folytatnak?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést
kívánok benyújtani Gulyás Gergelyhez, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Országgyűlés és a Fidesz-KDNP kormány négy éve nem hajlandó rendezni a
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jogállását, miközben az Alkotmánybíróság é s
más jogi fórumok is ezt a jogerős határozatot hozták . Az Iványi Gábor által vezetett egyházat
Önök jogsértő módón fosztották meg egyházi rangjától, amit azóta sem kapott vissza, pedi g
ezt az alkotmányos mulasztást, 2018 . március 31-éig rendezni kellett volna . Azzal, hogy ezt a
kormány a mai napig nem tett meg, olyan helyzetet teremt, aminek következtében csak a
kiegészítő támogatás felét kaphatják, a pályázatokból elnyert pénzösszegek jócská n
csökkennek, ráadásul egyszázalékos felajánlást nem gyűjthetnek. Éves költségvetésük 4

milliárd forint, az állam tartozása pedig legalább 3 milliárd forintra tehet ő . A kormány még

azt az összeget sem akarja átutalni, amit saját maga is elismert jogos követelésnek .
Mindeközben az Iványi Gábor által alapított egyház olyan feladatokat lát el, amelyeke t

gyakorlatilag magának az államnak kellene elvégeznie : több szociális létesítményt és iskolát

működtet, hajléktalanok, rászorulók ellátásáról, hátrányos helyzetű gyerekek iskoláztatásáról

gondoskodik .
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Tisztelt Miniszter Úr !

Ön a magyar kormány - vitán felül - az egyik legjobb alapjogi m űveltségű tagja, aki
nyilvánvalóan nem támogathatja, hogy a FIDESZ-KDNP szavazataival elfogadott
Alaptörvényt, vagy éppen a szintén ugyanezen többség által elfogadott egyházakra vonatkozó
szabályozást tekintse a jogalkalmazás szempontjából érdektelennek, negligálhatónak a
Magyar Országgy ű lés .

Mivel meggyőződésem, hogy nem arról van szó, hogy az Önök többsége ne lenne képe s
például az Ön felkészült, alapjogi ügyekben érzékeny szakmaisága mellett a vonatkoz ó
egyszerű döntéseket meghozni, illetve a Ház elé terjeszteni, ezért kérdezem:

Érez-e személyes felelősséget, vagy ha azt nem, akkor némi késztetést, hogy a
jogállamiság eszméje előtt fejet hajtva, félretéve a kicsinyes és merőben önző
pártpolitikai megfontolásokat, hozzá járuljon e szégyenteljesen elhúzódó üg y
megoldásához?
Amennyiben igen, akkor remélhetik-e a jogállam hívei, és a Magyar Evangélikus

Testvérközösség alapítója, illetve az egyház által támogatott társadalmi csoportok ,
hogy a következ ő hetekben, még a nyári ülésezési szünet el ő tt megszületik végre az
Alkotmánybíróság intésével, valamint a strasbourgi Európai Emberi Jogo k
Bíróságának döntéseivel összhangban a megfelelő hazai szabályozás?

Bízva abban, hogy Ön számára az alapjogi következetesség, és a keresztényi elkötelez ődés

nem pusztán fedő sztori, várom a nemzetéért szolgálattal tartozó Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2018 . május 30 .

Tisztelettel :

d zabó Szabolcs
rszággyűlési képviselő
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