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Napirendi javaslat  
 

1. A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók 
emlékének megörökítéséről szóló határozati javaslat (H/5540. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 

2. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/…. szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

 

3. Egyebek 
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Dr. Danka Krisztina (Krisna-tudatú Hívők Közössége)  
Mérő Mátyás osztályvezető (Krisna-tudatú Hívők Közössége)  
László Imre jogi referens  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelent érdeklődőket. A késésért elnézést 
kérünk. A késés oka az, hogy bizonyos technikai dolgokat meg kellett oldanunk. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Szabó Timea!  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Szeretném kérni a 2. napirendi pont tárgyalásának az 

elhalasztását. Botrányosnak tartom, hogy csak ebben a másodpercben kaptuk kézhez az 
Akadémia állásfoglalását. (Zagyva György Gyula: Mi még meg sem kaptuk!) Vannak olyan 
képviselők, akik még meg sem kapták. De még az általunk előterjesztett javaslatot sem láttuk 
öt perccel ezelőttig, én az indoklást még végig sem tudtam olvasni. Ha jól tudom, öt név 
rosszul szerepel az előterjesztésben, és Gulyás Gergelyék most javítják ki a törvényjavaslat 
szövegét. Én így nem tudok erről érdemben tárgyalni!  

 
ELNÖK: Alelnök asszony felvetéseit tudomásul veszem, azonban szeretném felhívni a 

figyelmét, az a törvényi kötelezettségünk, hogy február 28-ig valamifajta döntést hozzunk. 
Ennek a törvényi kötelezettségünknek a Házszabály figyelembevételével csak akkor tudunk 
eleget tenni, ha vállaljuk azt a többletmunkát, hogy például pénteken ülést kell tartanunk. 
Ellenkező esetben pedig azt kifogásolná alelnök asszony, hogy hétfőn terjesztünk be egy 
törvényjavaslatot, amiről tárgyalunk. Ezt elkerülendő minden parlamenti képviselő kapott egy 
e-mailt, hogy az egyházi szervezetek által beküldött anyagokat tanulmányozhassák. Mindenki 
tegye a szívére a kezét, és aki áttanulmányozta ezt az anyagot, az legyen nyugodt, aki meg 
nem tanulmányozta át… (Zagyva György Gyula: Mi meg sem kaptuk!) Én megbízom a 
munkatársaimban! Előkereshető ez a kör e-mail és igazolható, hogy az anyag kör e-mailen 
keresztül minden megkülönböztetés nélkül mindenkinek kiment. Meg kell nézni az e-maileket 
és akkor ellenőrizhető, hogy a munkatársaim kiküldték. Ez alapján képviselőtársaim két hete 
tudják, hogy ennek a kötelezettségnek eleget kell tenniük. Ez alatt az idő alatt bárki 
áttanulmányozhatta a teljes anyagot. Akkor járunk el helyesen, ha ennek a 
kötelezettségünknek megpróbálunk eleget tenni és nem akkor, ha ezt megpróbáljuk 
elhalasztani. Valamennyi szükséges feltételt megpróbáltam biztosítani. Egyébként arról, hogy 
a 2. napirendi pontot levegyük-e a napirendről, szavazhatunk, s ha levesszük, haza is 
mehetünk, csak akkor felelősséget kell vállalnunk azért, hogy február 28-a után valamennyi 
egyház egyesületként fog működni. Vitatkozni természetesen lehet, különösen akkor, ha 
áttanulmányozták az anyagokat. De annak is jogában áll vitatkozni, aki nem tanulmányozta át 
az anyagokat, ám korrekt és tényszerű párbeszédet akkor lehet folytatni, ha az általam 
elmondottakat tiszteletben tartjuk.  

Alelnök asszonyé a szó.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Akkor folytassunk korrekt és tényszerű párbeszédet! Nem az 

a kérdés, hogy eleget teszünk-e a törvényi kötelezettségünknek, hanem az, hogy február 3-a 
volt a határidő a hiánypótlás benyújtásáig, most pedig február 10-e van. Miért most kaptuk 
meg annak a 18 egyháznak a listáját, amelyek bejegyzésre kerültek? Mi áttanulmányoztuk a 
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85 egyház anyagát és ennél sokkal több olyat találtunk, amelyik megfelelt a törvényi 
előírásoknak. Ez az egyik.  

A másik: mivel ez egy emberi jogi bizottsági előterjesztés, nem teljesen korrekt az, 
hogy az emberi jogi bizottság tagjai ezt a szövegszerű javaslatot a bizottsági ülés előtt egy 
perccel kapták meg. Erről vitatkozhatunk, de ez ténykérdés. Az, hogy ki tanulmányozta át a 
85 egyház anyagát, az valóban kinek-kinek a felelőssége, mi ezt megtettük, és van is 
kérdésünk, hogy miért ez a 18 lett kiválasztva. Aztán szeretnénk megkérdezni, miért Egerben 
dől el az, hogy melyik 18 egyházat fogják bejegyezni, miért szerepelnek rosszul a nevek az 
előterjesztésben. Itt nem törvényi kötelezettségről van szó, hanem arról, hogy silány minőségű 
anyagot ne vigyünk a Ház elé.  

Arra is szeretnék választ kapni, hogy az Akadémia állásfoglalását tartalmazó hivatalos 
levél eddig miért volt titkos, azt miért nem kaphattuk kézhez. A tartalma a facebookon meg 
nem tudom, még hol már terjengett, onnan tudtunk némi információt szerezni. De ha ez egy 
bizottsági előterjesztés, akkor nem értem, hogy ehhez miért nem volt hozzáférésünk.  

Egyébként pedig nem azt kértem, hogy vegyük le a napirendről és napoljuk el ezt a 
kérdést, hanem azt, hogy ennek a tanulmányozására kapjunk legalább két órát és halasszuk el 
11 vagy 12 órára a bizottsági ülést, mert így nem lehet érdemben tárgyalni erről az 
előterjesztésről.  

 
ELNÖK: Keresem a megoldást. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 

törvény szerint minden képviselőnek jogában áll törvénymódosítást előterjeszteni. Ezt bárki 
megteheti egyéni képviselőként akár a bizottság felé is. Akik ezt az előterjesztést benyújtották 
– még ha adott esetben helyesírási vagy gépelési hibák találhatók is az anyagban –, arra 
törekedtek, hogy ennek a törvényi kötelezettségüknek eleget tegyenek. A bizottság dönt arról, 
hogy ebben a formában vagy más formában beterjeszti-e ezt az anyagot, és dönthet arról is, 
hogy később módosító indítványokkal bárki kivehet belőle, hozzátehet bármit, amit 
természetesen indokolnia kell és nyilván vállalja is a felelősséget a módosító indítványaiért. 
Senkinek nem akarom a Házszabályt és a törvényalkotás mechanizmusát másfél év után 
elmagyarázni, de akinek más álláspontja van és úgy gondolja, hogy több egyházi státuszt 
szükséges megállapítani, az módosító indítványt nyújthat be és az általános vitában is 
elmondhatja a véleményét. (Zagyva György Gyula: Nagyon kérem, elnök úr, hogy ne 
beszéljen már félre! Mert megint csak félrebeszél!) Nagyon szépen kérem, hogy tessék 
megnyugodni, képviselő úr. Bemehet és tanulmányozhatja az iratokat. De parancsoljon, 
képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szabó Timea alelnök asszony teljesen 

érthetően, magyarul elmondta, azt sérelmezi, az ellenzéki képviselők nem tudják, hogy melyik 
az a 18 egyház, amelyik ki van választva. Tíz perc múlva szavaznunk kell róla, de még 
mindig nem tudjuk.  

 
ELNÖK: Mindenkinek kiosztottuk.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nekem még most sincs a kezemben!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Most már nekem is új van.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ezek szerint már meg is változtatták.  
 
ELNÖK: Nem új változat ez, csak ki vannak benne javítva a hibák.  
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Alelnök asszony nem azt mondta, hogy 
vegyük le a napirendről, hanem kért egy kis időt, amíg át tudjuk tanulmányozni, mert az 
elmúlt hónapban még 85, a kritériumoknak megfelelő egyház volt.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, megfelel-e az, hogy így megszavazzuk a napirendet, majd az 

1. napirendi pont tárgyalása után szünetet tartunk? Mennyi idő szükséges önöknek az anyag 
tanulmányozására? Fél óra elég? (Szabó Timea: Annyi nem. – Zagyva György Gyula: Egy nap 
kellene rá.) Akkor holnap is ülünk. (Szabó Timea: 12 óráig tartsunk szünetet. – Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Legyen elég egy óra!) Gulyás Gergely alelnök úr!  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ha jól emlékszem, alelnök asszony azt javasolta, 

hogy 11 óráig halasszuk el az ülést, az félóra szünetet jelent. De tarthatunk egy óra szünetet is, 
ha ennyi idő szükséges a törvényjavaslat áttanulmányozásához. Azt javaslom, hogy az 
Akadémia levelét is osszuk ki a képviselőknek, mert azzal lesz teljes a kép.  

 
ELNÖK: De mielőtt ez megtörténik, megkérdezem alelnök asszonyt, megfelelő-e az, 

hogy most megszavazzuk a napirendet és a két napirendi pont tárgyalása között szünetet 
tartunk.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Igen.  
 
ELNÖK: Ebben az esetben kérdezem, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi 

javaslattal. (12) Ki nem ért egyet vele? (3) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a 
bizottság elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Az 1. napirendi pont tárgyalását követően szünetet fogunk tartani. Egyórás szünet elég 
lesz?  

 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Én fél órát javasolok.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Én meg egy órát, mert ez van annyira fontos kérdés, hogy 

ennyi idő álljon rendelkezésre az anyag áttanulmányozására.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szerintem is jó az egy óra, most már ne 

vacakoljunk ezen.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Megértem, hogy a vidékiek szeretnének minél hamarabb 

hazamenni, de a fél óra kevés.  
 
ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy a két napirendi pont tárgyalása között egyórás 

szünetet tartsunk? (17) A többség az egyórás szünettel ért egyet.  

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat (H/5540. szám)   
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérhetünk a napirendi pontok megtárgyalására. 1. napirendi pontunk a kommunista 
diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló 
határozati javaslat általános vitája. Tisztelettel köszöntöm dr. Kiss Norbert helyettes 
államtitkár urat, dr. Gulácsy Imola kabinetfőnököt, valamint Sölch Gellért kabinet 
munkatársat. Önöké a szó.  
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A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Kiss Norbert helyettes államtitkár, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium) 

DR. KISS NORBERT helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Az országgyűlési határozati javaslatot előterjesztőknek az volt a céljuk, az 
Országgyűlés ezzel az eszközzel is járuljon hozzá ahhoz, hogy a nemzeti emlékezetben méltó 
helyet foglaljon el az ötvenes évek elején, a kommunista rezsim idején kitelepítettek 
tragédiája, és azoknak az embereknek az emléke, akik őket segítették, áldozatkészségről és 
önzetlenségről téve tanúbizonyságot. Ez a határozati javaslat megfelelő hangsúlyokkal sorolja 
fel azokat az elemeket, amelyekről úgy gondolja, nagyon fontos, hogy az eddigieknél 
erősebben legyenek jelen a nemzeti emlékezésben. Kiemelném azt, hogy az oktatás részévé 
kell válnia ennek a tragikus időszaknak, hogy a jövő generációi tanulhassanak arról, mi történt 
a kommunista rezsim idején ezekben a szörnyű években, valamint azoknak az embereknek a 
példamutató magatartásáról, akik a hortobágyi kitelepítések idején segítették ennek az 
akciónak az áldozatait.  

Azt kérjük a tisztelt bizottságtól, hogy támogassa ezt a határozati javaslatot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm körünkben Murányi Levente 

képviselőtársunkat, aki hozzá kíván szólni a vitához. A bizottságnak döntenie kell arról, hogy 
ezt megteheti-e. Hasonló kérés érkezett egy civil szervezet részéről is. Azt javaslom, hogy a 
bizottság 5-5 perces időkeretben engedélyezze a hozzászólásokat. Ki ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) Megállapítom, a bizottság egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy Murányi Levente 
képviselőtársunk és a civil szervezet képviselője, Cseresnyésné Kiss Magdolna 
hozzászólhasson a vitában.  

Most pedig képviselőtársaimnak adom meg a szót. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a bizottság tagjainak, hogy 

lehetőséget biztosítottak Murányi Levente ’56-os szabadságharcos képviselőtársunk határozati 
javaslattal kapcsolatos álláspontjának ismertetésére, különösen azért, mert ő lesz a Jobbik 
témafelelőse ebben a vitában. Az illendőség kedvéért és egyéb okok miatt azt kérem, hogy 
először ő tehesse meg a hozzászólását.  

 
ELNÖK: Murányi Levente képviselő úr lehetőséget kap a hozzászólásra, de csak a 

bizottság tagjainak a hozzászólása után. A képviselők közül ki kíván hozzászólni? Gaudi-
Nagy Tamás, Lendvai Ildikó és Szabó Timea. Parancsoljon, képviselő úr!  

Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 
üdvözlöm helyettes államtitkár urat, a sajtó képviselőit, valamint azoknak a szervezeteknek a 
képviselőit, akik a kommunista diktatúra áldozatait képviselik. Azt hiszem, a tekintetben nem 
fogunk sokat vitatkozni erről a javaslatról, hogy olyan sebeket ejtett a kommunista diktatúra a 
nemzet testén, amelyek jóvátétele mind erkölcsi, mind anyagi szempontból elengedhetetlen. 
Ennek több eleme részben vagy egészben már meg is valósult, hiszen például jómagam is 
közreműködtem az 1990-es évek elején a Kárpótlási Hivatal munkájában, amely során többek 
között az 1992. évi XXXII. törvénnyel a kitelepítettek ugyan nem túl bő, de egy viszonylag 
szerény kárpótlást kaptak, illetve a sérelmet elszenvedettek részére volt nyugdíj-kiegészítés is. 
Akkor az szerepelt az indoklásban, hogy az ország teherbíró képességének megfelelő mértékű 
jóvátételt kapnak.  

A kilencvenes évek elején azt gondoltuk, hogy húsz év múlva nagyobb teherbírású 
lesz az ország, amely majd bőkezűbben tudja jóvátételben részesíteni azokat a szerencsétlen 
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meghurcolt embereket, akik ezt a nagyon csúnya, kegyetlen, embertelen emberiesség elleni 
bűntettet elszenvedték. Sajnos ez nincs így. Lehet, hogy most sincs elég pénz erre, mégis a 
határozati javaslat általam megfogalmazott egyik kritikája ezzel kapcsolatos. Amellett, hogy 
örülünk, hogy ez a napirend a Ház elé kerül és ez az áldozati csoport egy külön határozati 
javaslat formájában kerül megkövetésre, mindenképpen kérnénk egy határozott jóvátételi 
utalást is. Annak idején mintegy 20 ezer emberről volt szó, de az idő azóta előrehaladt és ma 
már valószínűleg csak kevesen élnek közülük – a civil szervezet képviselője nyilván el fogja 
mondani, hogy hányan élnek még a túlélők közül –, magyarul nem egy költségvetést 
megrengető tétel lenne az, ha ennek az áldozati csoportnak a tagjai az erkölcsi gesztuson kívül 
valamilyen kiegészítő kártérítést kapnának még ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. Már 
csak azért is, mert még tavaly az év végi hajrában elfogadásra került az az alaptörvénnyel 
kapcsolatos egyéb jogszabályokról szóló törvényjavaslat – lehet, hogy nem pontosan idéztem 
a címét –, amelyben kimondatik, hogy a kárpótlási folyamatot 2012. március 30-ig le kell 
zárni, és új jogcímen kárpótlást nyújtani már nem lehet. Nekünk ez azért szívügyünk, mert – 
mint ahogy a tavalyi költségvetési vita során is felvetettük – zsidó honfitársaink számára 
külön költségvetési tételként szerepel több tízmillió forint…  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem kívánom megszakítani a mondanivalóját, csak szeretném 

felhívni a figyelmét arra, hogy a jelen országgyűlési határozat nem erről szól.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a figyelmeztetést. Szerintem 

viszont erről is szól a jelen határozati javaslat, hiszen itt egy kettős mércéről van szó. Zsidó 
honfitársaink folyamatosan és rendületlenül kapják a sokadik kártérítést, jóvátételt a 
elszenvedett sérelmeik miatt, magyar honfitársaink viszont ezt nem mindig kapják meg. De 
nemcsak a magyar honfitársainkról van szó, hiszen annak idején nemre, fajra, vallásra tekintet 
nélkül szenvedték el az emberek a kommunista időszak üldöztetéseit, és nemcsak 
Magyarországon.  

A másik, amit szeretnék elmondani: tavaly elfogadásra került a kommunista bűnök 
elkövetőinek felelősségre vonását lehetővé tevő javaslat – azaz a lex Zétényi-törvény most 
már valóban hatályba lépett –, ami lehetővé teszi azt, hogy a kitelepítések bűnöseit 
felelősségre vonjuk. Számomra és még nagyon sok ember, főleg az áldozatok számára az 
igazságtétel legfontosabb kérdése az, hogy azok, akik még élnek az elkövetők közül, 
függetlenül attól, hogy hány évesek, hogy éppen milyen állapotban vannak és hol ülnek vagy 
állnak, kerüljenek bíróság elé. A határozati javaslatból nagyon hiányolok egy ünnepélyes 
vagy kevésbé ünnepélyes utalást arra, hogy időközben megszületett a Magyar Országgyűlés 
vonatkozó törvénye, amelyben az Országgyűlés kifejezésre juttatja azt az óhaját, hogy 
szeretné, ha a kitelepítés végrehajtóinak a felelősségre vonása megtörténne. Egy ilyen 
tartalmú módosító javaslatot be fogunk nyújtani.  

Szeretném elmondani, hogy nagyon jónak tartjuk a címet – „A kommunista diktatúra 
által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről” –, viszont ezzel 
nem látjuk összhangban állónak a határozati javaslat első mondatát, hiszen a határozati 
javaslat a Rákosi-rendszerre szűkíti a jogsérelmek időszakát. Ez azonban így nem igaz, hiszen 
l945-től kezdődően lényegében kommunista uralom volt Magyarországon. Először volt egy 
kisgazda kormány, majd egy koalíciós kormány, akkor voltak a kékcédulás választások, azaz 
Magyarországon finoman szólva sem volt demokrácia, és a Vörös Hadsereg támogatásával a 
kommunisták mondták meg, hogy mi lesz Magyarországon. Ezek alapján arra kérem az 
előterjesztőt – és kérem ebben bizottsági tagtársaim támogatását –, hogy ne szűkítsük le a 
Rákosi-rendszerre a jogsérelmek idejét, hanem mondjuk azt, hogy „1945 után”.  

Még egy dolgot szeretnék elmondani. Az Európa Tanács január 27-ei közgyűlésén egy 
sorsdöntő jelentőségű jelentést vitattunk meg és annak alapján egy határozat elfogadására 
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került sor. Ez az úgynevezett Vareikis-féle jelentés az erőszakos kitelepítéseket mint 
történelmi jelentőségű emberi jogi jogsértéseket írta le. A jelentést egyébként támogatta az 
Európai Tanács, köztük a magyar delegáció tagjai is, és ennek az a lényege, az a fő üzenete, 
hogy az erőszakos kitelepítések rendszeresen politikai eszközként szolgáltak arra, hogy a 
mindenkori államvezetés leszámoljon bizonyos csoportokkal – jelen esetben a két háború 
közti horthysta magyar elittel –, vagy pedig etnikai tisztogatásnak volt az eszköze, mint 
például a felvidéki magyarok kitelepítése. Ebben a körben kell elmondanom, hogy a 
Felvidékről kitelepített közel 200 ezer magyar ember, illetve azok utódai még a mai napig 
sem kaptak kárpótlást, amit tűrhetetlennek tartunk. A tavaly december 23-ai, illetve 28-ai 
üléseken Rétvári Bence államtitkár úr és Navracsics Tibor miniszter úr egybehangzóan azt a 
kijelentést tette, hogy a felvidékiek jóvátételére vonatkozó törvényjavaslat kidolgozása 
folyamatban van.  

Végül megemlíteném a délvidéki magyar irtások áldozatainak a kérdéskörét. 
Véleményem szerint akkor lenne a legjobb ez a határozat, ha erről a körről is szólna, hiszen 
1944-45-ben a volt Jugoszlávia területéről is komoly számban történtek kitelepítések, bár nem 
olyan nagyságrendben, mint a Felvidékről, viszont 1944-ben 40 ezer magyart a 
legválogatottabb, legbrutálisabb módon kivégeztek. Két képviselőtársam nemrégiben ennek 
kapcsán tett feljelentést az ügyészségen, és büntetőeljárás indult ismeretlen elkövetőkkel 
szemben.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha a kommunizmus összes bűnét végig akarja sorolni, akkor a 

bizottsági ülés időkerete erre kevés, ezért szeretném, ha visszatérne a jelen országgyűlési 
határozathoz. Az Európa Tanács határozatát a honlapjukról megismerhettük.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azért beszéltem erről, mert nem hinném, 

hogy különösebben ismert lenne.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyetért a kiegészített javaslattal és 

szeretné, ha Murányi képviselő úr is megszólalna?  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Természetesen nagyon szeretném, ezért egy 

mondattal le is zárom a hozzászólásom. Az, hogy oktatási anyagok készítését vállalja a 
határozati javaslat, önmagában nem rossz, de azért ennél sokkal több kellene, s majd a civil 
szervezet képviselője, Kiss Magdolna is beszélni fog arról, hogy kőkeményen bele kell vinni 
az oktatási rendszerbe, a nemzettudat részévé kell tenni azt, hogy a kommunista diktatúra 
milyen kegyetlenségeket követett el, mert ez a társadalom jelentős rétegei számára ma még 
ismeretlen. Tehát nem elég az anyag elkészítése, be kell vinni az oktatási rendszerbe is.  

Az álláspontunk alapvetően támogató, de több módosítási javaslatunk lesz a határozati 
javaslat vitájában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az, hogy az Országgyűlés tisztelegjen a kitelepítések 

áldozatai és a velük szolidaritást tanúsítók előtt, ebben a műfajban is méltánylandó és 
támogatandó dolog. Ugyanakkor nekünk is lesznek kiegészítő módosító indítványaink, 
amelyek nem szembemennek ennek a határozatnak tisztességes és méltányos szellemével, 
hanem teljesebbé teszik azt a történelemképet, amit a határozat sugallni és oktatni akar. Azt 
fogjuk javasolni a módosító indítványainkban, hogy legalább a XX. század negyvenes éveitől 
kezdve tegyük a kört teljessé. Annak a rettenetes módszernek, amiről az Európa Tanács is 
szólt, hogy embereket egyéni bűnök megállapítása nélkül, politikai, nemzeti vagy etnikai 
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okból lakóhelyük elhagyására kényszerítenek, magyarul kitelepítenek, a legdurvább és 
legközelibb példája valóban az ötvenes évek elejei kitelepítés-sorozat, de az ahhoz nagyon 
közeli években is – itt is elhangzott egy-két példa – hasonló motivációjú kitelepítések 
történtek. Igazából nem tudjuk azt a kétségtelen magyar igazságunkat érvényesíteni, ami a 
felvidéki magyarok kitelepítése ellen szól, ha hasonló módon nem emlékezünk meg például a 
magyarországi svábok kitelepítéséről, és ha nem kér a magyar állam bocsánatot vagy nem 
fejezi ki az ezzel kapcsolatos érzését. De egy ilyen határozatban, legalább egy bekezdés 
erejéig, említést kellene tenni a délvidéki magyarok sorsáról is, akiket nem innen, hanem ide 
telepítettek át, köztük olyanokat – moldvai csángókat, erdélyi embereket –, akiknek ez már a 
második kitelepítésük volt, hiszen Erdélyből is el kellett jönniük, a Délvidéken telepedtek le, 
majd utána ismét útra kellett kelniük.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Arról se feledkezzünk meg, hogy a partizánok 

a bukovinai székelyek jelentős részét kivégezték.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Abszolút nem gondolom, hogy ez nem érdemel meg sok 

könnyet és sok szót, de én a kitelepítésekről beszéltem, mert a határozat is erről szól. Azok 
között a bukovinai székelyek és moldvai csángók között, akik eljutottak a Délvidékre és 
megúszták ép bőrrel, még ma is vannak olyan családok, akiket utána Magyarországra 
telepítettek át, ott tehát egy dupla kitelepítés áldozatairól van szó.  

Természetesen nem gondolom, hogy most a történelemkönyvet kellene felmondani, 
annyival azonban tartozunk, hogy legalább egy-egy bekezdés erejéig a XX. század második 
felének kitelepített áldozatairól is hasonló módon szó essen. Szeretném megjegyezni, hogy 
1939. szeptember 1-jén született egy olyan magyar kormányrendelet, amely a kitiltást és 
kitelepítést lehetővé tette. Ez nem a zsidóság sorsáról szólt, hanem egyszerűen csak megfelelő 
eszköznek találta az innen-onnan való kitelepítést és kitiltást politikai vagy etnikai problémák 
rendezésére.  

Fontos dologról van tehát szó, és mi teljes körűvé és kiegészítetté szeretnénk tenni az 
előterjesztést, ezért csak a módosító indítványokkal együtt tudjuk majd támogatni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Csupán egy mondatot mondanék Gaudi képviselő úrra 

reagálva. Próbáljuk meg elkerülni az olyan keretezést, hogy zsidó kontra magyar 
honfitársaink, mert nem hiszem, hogy ez ennek a határozati javaslatnak a megtárgyalását 
szolgálná. Egyébként a gesztust magát mi is értékeljük. Azt ugyan nem értem, hogy ez miért 
most időszerű, miért most kerül a Ház elé, de biztosan megvan ennek az oka. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr felvetette – ráadásul úgy, hogy nem felel meg a 

valóságnak –, hogy egy adott csoportot kárpótoltak, másokat meg nem. Szeretném felhívni a 
figyelmét, hogy az a) és részben a b) pontról a korábbi kárpótlási törvények rendelkeztek, 
persze nem biztos, hogy alanyilag minden kört érintően. Másrészt lehet, hogy nem 
országgyűlési határozatot, hanem történelemkönyveket kellene írni – az is izgalmas dolog –, 
de a jelen országgyűlési határozatnak mégis arról kell szólnia, hogy a magyar állam szuverén 
döntése következtében emberek kárt szenvedtek el. A magyar állam szuverenitásának 
csorbulásához vagy meg nem létéhez képest teljesen más az a lakosságcsere, amit ránk 
kényszerítettek, mert azokat a döntéseket nem a magyar állam hozta meg. De természetesen 
ezzel is lehet foglalkozni.  
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Egy országgyűlési határozat mindig aktuális, amíg a kárpótlás nem történik meg. 
1990-ben bizonyos nemzetek a kommunista vezetőket bíróság elé állították, például 
Jaruzelskit, Honeckert, vagy azt az Egon Krenzt, akivel megkötötték a két német állam 
szerződését, majd bíróság elé állították. De bíróság elé állították a berlini falnál lövöldöző 
kiskatonákat is. (Zagyva György Gyula: És parancsnokokat.) Igen. De Kelet-Közép-
Európában van egy ország, amelyik ezzel a kérdéssel nem akart szembenézni, vagy nem 
tehette meg, hogy szembenézzen. Amíg ezzel nem nézünk szembe, addig mindig aktuális lesz 
minden országgyűlési határozat. Azt lehet vitatni, hogy miért most, illetve hogy miért nem 
voltak meg ennek a feltételei 1990-ben. No de amikor Németországban kitüntetnek valakit, 
akkor nagyon nehéz más módon felelősségre vonni. Ez a mi sorsunk, ez a mi történelmünk. 
(Lendvai Ildikó: Ezek szerint a németek a hibásak!) Ezek a történelmi tények.  

Azért nem bővítjük ezt az országgyűlési határozatot semelyik irányba, mert most a 
magyar állam, illetve a Magyar Kommunista Párt akkori döntéseivel kívánunk szembenézni. 
Ezért szűkítjük le az időtartamot a Rákosi-korszakra. Tudjuk, hogy 1956 után is történtek 
elítélendő cselekmények, de nem a deportálások és kitelepítések tekintetében, márpedig ez a 
határozat erről szól.  

Murányi Levente képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
MURÁNYI LEVENTE képviselő (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Előzetesen hadd mondjam el, ma reggel 9 órakor tudtam meg, hogy én leszek a témafelelőse 
ennek a kérdésnek a keddi parlamenti vitában, ezért nem vagyok teljesen felkészült. Engedjék 
meg ezért, hogy tanúságtételként a személyes érintettségemet említsem fel. Engem 1944. 
március 19-én a németek telepítettek ki a II. kerület Orgona utca 7. szám alatti lakásunkból a 
szüleimmel együtt, majd átmenekültünk a felszabadult Felvidékre Bős községbe, ahol anyám 
örökségeként egy házunk volt, onnan 1946-ban a csehszlovák hatóságok telepítettek át 
Magyarországra úgy, hogy egy tutajra rádobálták a cuccainkat és áttoltak Ásványráróra a 
homokos partra és mehettünk, ahova akartunk, majd harmadszor a derék bolsevikok 
telepítették ki a Herman Ottó út 2. szám alatti lakásunkból a családomat a Jászságba. Tehát 
háromszor volt a családom kitelepítve. Mi semmiféle kárpótlást nem kaptunk még, mint 
ahogy a többi 13 669 ember sem kapott; ezek szerint én vagyok a 13 670. kitelepített. Most 
talán tudunk nekik biztosítani valamiféle erkölcsi kárpótlást. Véleményem szerint ez 
minimális kötelessége ennek az országnak, ennek a kormánynak.  

Az, hogy Magyarországon ezt és hasonlókat végre lehetett hajtani, annak köszönhető, 
hogy volt egy külpolitikai háttere ennek a kérdésnek a magyarsággal, a magyar nemzettel, 
Magyarországgal szemben. Egy Malinov nevű külügyi népbiztoshelyettes már 1944-ben 
leírta, hogy kell elbánni Magyarországgal, illetve azokkal az országokkal, amelyeket 
ellenséges országnak minősítenek. Félelmetes dolgok vannak ebben az írásban – érdemes 
beleolvasni – a határkérdések megoldásától kezdve a személyi, társadalmi lebontásig, a 
társadalmi struktúra megváltoztatásáig. Az csak hab a tortán, hogy végül az osztrák és a 
jugoszláv határtól kezdték el, mert ennek további folytatása lett volna, ha Sztálin 1953. 
március 5-én nem hal meg, vagy nem kerül Nagy Imre kormányra. Merem állítani, hogy 
nekünk még a kommunistából is a legpocsékabb jutott, mert ennyi aljasságot a saját nemzete 
ellen egyik kommunista sem követett el. Gondoljanak csak Milosevicsre, aki először szerb 
volt, aztán másodszor és harmadszor is szerb volt, de a buta Mečiar is először tót volt és utána 
kommunista, de felemlíthetném Ceauşescut, Kucsmát és a többi gazembert is. Ehhez kellett 
egy külföldi hatás is. Amióta 1944 augusztusában az első vörös martalóc Magyarország 
területére tette a lábát, attól kezdve meghatározottan, célirányosan működött a magyar 
társadalom leépítése és szétverése.  

Ezeket az embereket soha senki egy büdös vassal vagy egy jó szóval nem kárpótolta. 
Meg azokat se, akik ezeket az embereket befogadták, amire szintén gyakran volt példa. Mint 
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ahogy minket is befogadtak. Először a pajtában éltünk, utána pedig a vendégszobában. És így 
volt ez minden tisztességes parasztembernél, akikben még maradt emberi érzés. Hiába 
valósult meg az emberi destrukció legfelsőbb foka, a kommunizmus, még mindig maradt 
bennük emberi érzés.  

Én ebben a stílusban fogok felszólalni ennek a 13 670 embernek az érdekében kedden 
a parlamenti vitában. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig Cseresnyésné Kiss 

Magdolnának adom meg a szót.  
 
CSERESNYÉSNÉ KISS MAGDOLNA (Keskenyúton Délvidék 1944-45 Alapítvány): 

Cseresnyésné Kiss Magdolna vagyok a Keskenyúton Délvidék 1944-45 Alapítvány 
képviselője. Én sem készültem hozzászólásra, mert számomra természetesnek tűnt, hogy a 
kommunista diktatúra által kitelepítettek sorába az 1945. január 23-án a Délvidéken 
elkezdődött kitelepítések, lágerba hurcolások is beleértődnek, annak ellenére, hogy ezt a 
szégyenletes cselekedetet nem magyar kommunisták követték el, hanem szerb, illetve 
jugoszláv kommunisták. Ha nemzeti kormányunk van, akkor ezt a törvényt mindenképpen ki 
kell terjeszteni azokra a magyar emberekre, akiket lágerba hurcoltak azt követően, hogy 1944. 
október 17-e után 20-40 ezer magyart kivégeztek. Ezek a magyarok máig is tömegsírban 
vannak. Azt még meg tudom érteni, hogy a magyar kommunistáknak nem voltak fontosak a 
délvidéki magyarok, de azt már nagyon nehezen tudom hova tenni, hogy húsz évvel a 
rendszerváltozás után történelmünknek ez a nagyon rövid szakasza még mindig nem szerepel 
a történelemkönyvekben. Egyetértek elnök úrral abban, hogy a történelemkönyveket újra 
kellene írni.  

Az 1942-es hadiállapotban, második világháborús körülmények között elkövetett 
cselekedeteket – amelyek 3700 áldozatot követeltek – kivizsgáltuk, az elkövetőket bíróság elé 
állítottuk és a károsultakat két lépcsőben kárpótoltuk. Úgy tudom – bár nagyon nehéz erre 
adatot találni –, hogy még a ’61-es kárpótlásból is kaptak a Délvidéken kivégzett emberek. A 
Délvidéken rengeteg magyart telepítettek ki, például a Sajkás-vidéken Csurog, Zsablya és 
Mozsor településekről. Még 1945 májusában is vittek a Délvidékről munkatáborokba 
embereket. Dokumentumok vannak arról, hogy magyar gyermekek haltak éhen és magyar 
emberek haltak meg.  

Ez a határozati javaslat a magyar kommunisták által elkövetett cselekményekre 
vonatkozik, de javaslom belevenni a szerb vagy csehszlovák kommunisták által elkövetett 
bűnöket is. Egyetértek Murányi Leventével abban, hogy a magyar kommunisták először 
kommunisták voltak és csak utána magyarok, míg a minket körülvevő országokban a 
kommunisták először és másodszor is nemzeti érzésűek voltak és csak harmadjára voltak 
kommunisták. S egyáltalán nem lehet a szerb kommunisták számlájára írni, hogy negyven 
plusz húsz évig eltitkoltuk az ellenünk elkövetett kommunista bűntetteket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Szeretnék 

lehetőséget kérni reagálásra.) Milyen reagálásra? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Elhangzott egy-
két olyan fontos felszólalás, amelyekre szeretnék reagálni. – Szabó Timea: Most nincs arra 
negyven percünk, hogy meghallgassuk a monológodat!) Képviselő úr, elég három perc? (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Elég. – Szabó Timea: Elég lesz két perc is.) Három percre öné a szó.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Először is szeretném megköszönni Murányi 

Levente és Cseresnyésné Kiss Magdolna nagyon fontos hozzászólását, amikhez sokat 
hozzáfűzni nem lehet.  
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Picit jobban utánanéztem a kitelepítési témának és azt láttam, hogy ez a határozati 
javaslat a kitelepítéseknek csak egy szűk szeletére vonatkozik, 17 ezer emberről beszél. 
Utánanéztem a wikipédián – tudom, ez nem a legjobb forrás –, és aszerint az összes 
kitelepítés mintegy 100-300 ezer embert érintett. Ebben benne van Hortobágy, Recsk és 
minden más. A kitelepítések célja az osztályellenség elleni komplex csapásmérés volt. A 
kommunista Rákosi-rendszer által politikailag veszélyesnek minősített rétegek eltávolításának 
egyik módja a kitelepítés volt, ami több jogcímen történt. Nem lenne szabad elkövetnünk azt 
a hibát, hogy ha a kommunisták annak idején több jogcímet állítottak fel, akkor mi leragadunk 
egy jogcímnél. Azokat kellene bevennünk ebbe a javaslatba, akiket osztályellenségnek 
nyilvánítottak és kitelepítettek, kényszermunkára vittek, rendőri felügyelet alá helyeztek, 
deportáltak vagy internáltak. Szerintem ez kristályosodott ki a vitában, még Lendvai Ildikó is 
erre utált, bár az ő párjának van a legnagyobb felelőssége abban, hogy az elmúlt húsz évben 
gyakorlatilag semmi nem történt a jóvátétel terén. (Lendvai Ildikó: Rajtunk kívül két másik 
kormány is volt az elmúlt húsz évben.)  

 
ELNÖK: Emlékeztetem, képviselő úr, hogy reagálásra kért lehetőséget három 

percben.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most éppen reagálok. Számomra tehát az 

kristályosodott ki, hogy szűk a javaslat, és nagyon szeretném, ha olyan módosító javaslatot 
tudnánk akár közösen kidolgozni, amely kiterjeszti a kárpótlandók körét.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, most már saját magára reagál, ugyanis azt már elmondta, hogy 

szűk a javaslat és hogy hogyan kívánja módosítani.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem önmagamra reagáltam, hanem a két 

felszólalás alapján érzem megerősítve azt az álláspontomat, hogy ezt a javaslatot 17 ezer 
emberre, illetve csak a Hortobágyra szűkíteni hiba, mert volt Recsk és volt sok más helyszín 
is. Kérem, hogy támogassák ezt a koncepciót.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Ki tartja általános vitára alkalmasnak a határozati javaslatot? (17) Ki nem 
tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság a 
határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.  

Előadót kell állítanunk. Ki vállalja? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Szívesen vállalom.)  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Mivel az ellenzék is támogatja, ellenzéki előadó 

is lehet.  
 
ELNÖK: Nem, nem, mert hangsúlybeli eltolódások azért vannak. (Dr. Gaudi-Nagy 

Tamás: Előzetesen is felajánlottam, hogy vállalom.) Csak ha valaki visszaél az ajánlattal, 
akkor az ajánlat erkölcsileg nem köt. A Jobbiknak is megvan az álláspontja, ami kicsit más, 
mint a miénk, ezért Varga László lesz a bizottság előadója. (Szabó Timea: Ezt így a 
távollétében eldöntjük? – Dr. Gulyás Gergely: Igen, mert előzetesen hozzájárult.)  

12 órakor folytatjuk az ülést.  
 

(Szünet: 11.10-től 12.02-ig) 
 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes.  
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A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/… szám)   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

2. napirendi pontunk: döntés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat bizottságunk által történő benyújtásáról. Szeretettel 
köszöntöm Galik Gábor kabinetfőnök urat és Fedor Tibor főosztályvezető urat.  

Az elnök tájékoztatója 

Szeretném ismertetni a bizottsági önálló indítványt. Amikor a KIM-be benyújtott 
kérelmeket a bizottság megkapta, a törvény előírásának megfelelően még aznap továbbította 
az Akadémia részére. Az Akadémia megalakította a bizottságát, majd elküldte nekünk azt a 
levelet, amit a képviselő hölgyek és urak megismertek. Erre Gulyás Gergely alelnök úrral 
válaszoltunk és megkérdeztük, hogyan értelmezik a törvény rendelkezéseit. Erre kaptuk a 
második levelet, amit szintén megismertek a képviselő hölgyek és urak. Szeretném kiemelni a 
második levél utolsó mondatát, amely szerint az Akadémia véleménye az, hogy mindezekben 
a kérdésekben nem nekik, hanem a bizottságnak kell döntenie, ami egyébként igaz, tekintettel 
arra, hogy a törvény szerint az Akadémiának véleménynyilvánítási lehetősége van, a döntés 
lehetősége viszont ezekben a kérdésekben, tehát a 14. § a)-b)-c) kérdéseiben is a bizottságé.  

A benyújtott törvénymódosító javaslathoz igyekeztünk minél részletesebb, hosszabb 
indoklást fűzni, részben az általános indoklás, részben pedig az egy-egy vallási közösség 
tekintetében történt indoklás kapcsán. Az 1. pont az, hogy a parlament által elfogadott 
törvénnyel Magyarországon a vallásszabadság teljes mértékben biztosított egyéni és 
közösségi szabadságjogként egyaránt. Hozzáteszem, bizonyos értelemben ki is terjedt a 
közösségi vallásgyakorlás szabadsága, hiszen jogi személy esetében a korábbi száz taggal 
szemben ma az egyesületi jog alapján akár tíz tag is jogosult a közösségi joggyakorlásra, mint 
egyesület jogosult az 1 százalék igénybevételére, és ha intézményt tart fent, az állam vele 
szerződést köthet. Ennek következtében az európai modell szerint az egyházi státusz nem 
érinti közvetlen módon a vallásszabadság kérdését. Ha ezt a törvénymódosítást elfogadjuk, 
akkor az egyházi státusszal – a 2011. évi népszámlálási adatok feldolgozása után pontos 
számot is tudok majd mondani – az önmagukat vallásosnak mondó emberek mintegy 97 
százalékát lefedjük.  

A képviselő hölgyek és urak, valamint a sajtó számára is szeretném elmondani, hogy 
11 olyan ország van Európában, ahol vagy minisztérium, vagy állami szerv, vagy a parlament 
adja meg az egyházi státuszt. Persze van egy olyan egyház, amelyik minden nemzetközi 
kapcsolatát megmozgatja, hogy zavart keltsen és azt akarja elérni, hogy a parlament adja meg 
az egyházi státuszt. Végig fogom adni a listát, amely azt tartalmazza, hogy az előbb említett 
11 országban milyen bejegyzés van. Ezeket az egyházi státuszokat jó lelkiismerettel ajánljuk. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy adott esetben más vallási közösségek alakilag nem felelnének 
meg, és nem jelenti azt, hogy egy új eljárási rendben további egyházi státuszok nem adhatók 
meg. Valamiféle logikai rendet azonban meg kell adni a vallási közösségek egyházi 
státuszának a kérdésében. Ha a 2011. évi népszámlálási adatokat megismerjük, akkor nyilván 
tisztábban fogunk látni. Az 1 százalék lehet egy fogódzópont, de az eléggé bizonytalan, mert 
van olyan vallási közösség, amelyik egyáltalán nem kér 1 százalékot, egy elöregedettebb 
közösségben pedig, ahol sok a nyugdíjas, kevesebb az 1 százalék felajánlása; ez a szám tehát 
nagyon viszonylagos.  

Mint már korábban is jeleztük, az egyik fő szempont volt a nemzetközileg jelentős 
nagy protestáns közösségek, valamint a világvallások magyarországi képviselőinek az 
egyházi státusz megadása. Az előttem lévő dobozban benne vannak az egyes kérelmezők 
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aktái, amelyek alapján bármilyen felmerülő kérdésre válaszolni tudok. Mint már mondtam, a 
dolgot még nem tekintjük lezártnak. Ha a későbbiekben valaki komoly társadalmi 
szerepvállalást, létszámot vagy nemzetközi jelentőséget tud igazolni és benyújtja a kérelmét, 
akkor a törvényben maghatározott eljárási rend szerint fogunk eljárni.  

Ennyit kívántam hozzáfűzni a javaslatunkhoz. A törvény és a Házszabály logikája 
szerint a javaslatból el lehet venni vagy ahhoz hozzá lehet tenni, s akkor a Ház szabályai 
szerint a bizottság, illetőleg a parlament arról a javaslatról határoz. Arról nem akarok vitát 
folytatni, hogy az egyházi státusz megadása csak a kizárólag alaki kellékek alapján történne, 
nem pedig valamiféle rend alapján. Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a 
vallásszabadság kérdését és ilyen módon az egyházi státuszt nem érinti.  

Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? Zagyva György képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések, válaszok 

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném 
megkérdezni, hogy abból a 85 egyházból, amelyik kérte a regisztrációját, hány teljesítette a 
törvényben foglalt kritériumot, és vannak-e olyan egyházak, amelyek teljesítették, de 
nincsenek benne abban a tizenháromban, amelyek be vannak terjesztve.  

 
ELNÖK: Azok száma, akik a KIM-nél december 20-ig kérelmezték az egyházi státusz 

folyamatos fenntartását, 84 vagy 85. Azért nem szeretem a számháborút, mert valaki közben 
nyilatkozott, hogy nem kérte az egyházi státuszt, noha a minisztériumhoz benyújtott 
indítványa más tartalmú és a Ket. szabályai szerint kell a beadványt elbírálni. Ezért nem 
tudom pontosan, hogy 84 vagy 85 volt-e a beadványt benyújtók száma. Ezek közül azok 
száma, akik biztosan megfelelnek a 20 éves bejegyzésnek, vagy van a nemzetközi 
szervezettől igazolásuk a 100 évről, 34. Ezek közül van ez a 13 kiválasztva. A hiánypótlás 
során érkeztek be különböző anyagok, amikből a 20 éves bejegyzések hiányoztak, akik pedig 
a nemzetközi kapcsolatrendszerre hivatkoztak, azok igazolásának az elbírálásakor felmerült a 
kérdés, hogy ki honnan szerezte be az igazolást és milyen bizonyító erővel bír az, hogy ő egy 
nagy nemzetközi egyház hazai képviselője. Ezekkel azért nem foglalkoztam, mert nekem mint 
előterjesztőnek az előterjesztést meg kell tudnom védeni. Aki úgy gondolja, hogy a beérkezett 
iratok alapján más egyházak is megfelelnek az előírásoknak és más közösségek egyházi 
státuszát is kívánja, majd annak kell indokolnia és megvédenie az álláspontját.  

Szabó Timea képviselő asszony a következő kérdező.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Én inkább néhány megjegyzést tennék. Azt gondolom, hogy 

a … törvényként vagy becenév alatt elhíresült bohózat legújabb felvonása az előttünk fekvő 
anyag. Sajnálom, hogy ezt nekem kell kimondani KDNP-s képviselőtársaim helyett, de az 
elmúlt másfél éves magyar jogalkotás szégyene, egyik mélypontja ez az előterjesztés. 
Továbbra sem tartom véletlennek, hogy az eredeti előterjesztők ezt a verziót nem írták alá, 
többek között elnök úr sem. Most nem firtatom és nem is teszem fel kérdésként, hogy miért 
nem írta alá, de nyilván megvan ennek az oka.  

Továbbra is rettenetesen sajnálatosnak tartjuk, hogy az egyházi státusz kérdését 
politikai döntésként értelmezzük és kezeljük. Én változatlanul úgy gondolom, nem politikai 
kérdés kellene legyen, hogy ki minősül egyháznak. Mi egyetértettünk az eredeti 
beterjesztéssel, hogy a Fővárosi Bíróság, illetve bíróság határozzon ebben a kérdésben. Az 
Országgyűlés minden esetben politikai döntést hoz, ez az Országgyűlés közjogi feladata. A 
politikai mérlegelés azonban minden esetben önkényességhez vezethet. Ezért nem tudunk 
ezzel egyetérteni. E törvény esetében az egyházak úgymond hűbéri, kegyúri rendszer alapján 
kuncsorognak az Országgyűlésnél, illetve a Fidesznél, hogy ismerjék el a státuszukat, és ezt 
elképesztőnek tartjuk.  
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Vannak objektív kritériumok, amelyek alapján a bejegyzést meg kell tenni. Az az 
eljárás viszont, ahogy ez az előterjesztés elénk került, egészen botrányos. Az, hogy kaptunk 
egy plusz órát arra, hogy átnézzük az előterjesztést, hogy a 85-ből melyik az a 17 egyház, 
amelyik első körben bejegyzésre kerül, az egy dolog, de összességében nem volt elég időnk 
arra, hogy az egészet alaposan átnézzük; ez is elfogadhatatlan. Az emberi jogi bizottságnak 
olyan előterjesztést kellett volna tennie, amely objektíven, táblázatos formában felsorolja és 
pontokba szedi, hogy melyik egyház mely kritérium alapján lett elutasítva. Azt a választ én 
nem tudom elfogadni, hogy mindenki bemehet a titkárságra és megnézheti az aktákat, mert 
nem így születik egy bizottsági előterjesztés. Mi egyébként bementünk és az elutasított 
egyházak közül szúrópróbaszerűen megnéztünk néhányat, és találtunk olyat, amelyik 
megfelelt a kritériumoknak, mégsem szerepel a mostani listában. Nevet direkt nem mondok, 
mert nem akarom azt, hogy az egyiket megemlítem, a másikat meg nem, egyrészt mert nem 
lenne tisztességes, másrészt meg azért, mert még nem néztünk át minden aktát. Ezt egyébként 
még a mai napon meg fogjuk tenni. Valóban meglett volna a lehetőségünk az összes akta 
átnézésére, de úgy gondoljuk, nem az emberi jogi bizottság egyes tagjainak a feladata az, 
hogy külön-külön átnyálazzák az aktákat. Megjegyzem, amikor a szakértők bementek, hogy 
megnézzék az aktákat, akkor az emberi jogi bizottság munkatársai részéről megvolt a gesztus, 
hogy segítsenek, de érdemi segítséget igazából nem tudtak nyújtani a tekintetben, hogy első 
körben ki miért lett visszautasítva. Számomra az is elfogadhatatlan, hogy Budapesten vannak 
az akták, a döntés viszont Egerben születik egy frakcióülésen, hogy melyik 17 egyház 
kerüljön fel a listára. Ezt lehet hivatalosan cáfolni, de mindannyian tudjuk, hogy ez történt.  

Mivel abból kell főznünk, ami van – hiszen arra nem számíthatunk, hogy a fideszes 
többség az egész előterjesztést leszavazza –, egyesével át fogjuk nézni az aktákat és módosító 
javaslatot fogunk benyújtani, hogy szerintünk még mely egyházak felelnek meg a 
kritériumoknak. Nehéz elfogadni, hogy 85 egyházból mindössze 17 teljesítette a 
kritériumokat.  

 
ELNÖK: Ez nem is így van.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Innentől kezdve ez a kérdés nem lehet politikai mérlegelés 

tárgya. Ha a törvényben az van, hogy aki megfelel a kritériumoknak, azt be kell jegyezni.  
 
ELNÖK: Nem ez van benne a törvényben, hanem az, hogy megy a parlament elé.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Akkor viszont ennek kellene benne lenni az előterjesztésben. 

Ezért gondolom azt, hogy politikai döntés született, ami számomra elfogadhatatlan.  
A harmadik kérdés, amiről beszélni szeretnék, az Akadémia állásfoglalása. Én teljes 

mértékben elfogadhatatlannak tartom, hogy az utolsó másodpercig nem volt nyilvános az 
Akadémia levele az emberi jogi bizottság tagjai előtt, de még előttem sem, mint alelnök előtt. 
A tartalmáról ismertettek, illetve azt a tájékoztatást kaptam, hogy az MTA nem foglalt állást 
ebben az ügyben. Az Akadémiában nyilván még megvan az a jogállami reflex, hogy védje a 
saját integritását, és nem nyilvánít véleményt olyan kérdésben, amivel a saját alapfeladatainak 
az ellátását veszélyeztetné. Újra felteszem a kérdést, hogy ez a levél miért nem volt nyilvános. 
Az első levélre született egy válaszlevél, amit Lukács elnök úr és Gulyás Gergely alelnök úr 
jegyzett. Szeretném megkérdezni – nem személyes sértődés miatt, mert nem erről van szó –, 
hogy én mint elnökségi tag miért nem tudtam erről a levélről, miért nem nézhettem meg. Azt 
nem szeretném válaszként kapni, hogy nyilván azért, mert valószínűleg nem írtam volna alá, 
mert majd én eldöntöm, hogy aláírok vagy nem írok alá egy levelet. Véleményem szerint 
egyébként az MTA véleménye, valamint ez a levél is állásfoglalásnak minősül, ugyanis ha az 
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Akadémia azt mondja, hogy nem nyilvánít véleményt, az is egy állásfoglalás, tehát a törvényi 
kötelezettségének ilyen szempontból eleget tett.  

Első körben ennyit kívántam elmondani. Rettenetesen sajnálatosnak tartom ezt az 
egész eljárást. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Mielőtt továbbadnám a szót, átnyújtom alelnök asszonynak az előbb említett 

11 országot tartalmazó listát.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Elnök úr, ott nyilván olyan jogállami garanciák vannak, 

amelyek biztosítják a pártatlanságot. Egyébként pedig engem nem érdekel, hogy Romániában 
mi a helyzet.  

 
ELNÖK: Lehet, hogy 11 európai uniós ország nem érdekli önt, de a tényszerű vitához 

hozzátartozik, hogy mielőtt állítunk valamit, előtte tájékozódunk vagy megpróbálunk 
ismereteket szerezni.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Akkor én most felsorolok húsz másik olyan európai országot, 

ahol nem ezek alapján döntenek, és kezdjünk el vitatkozni.  
 
ELNÖK: Csak azt szerettem volna tisztázni, hogy 11 európai országban mi a helyzet.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Romániában egyszerű a helyzet: adsz 1 

millió lejt és egyház vagy.  
 
ELNÖK: Szlovákia pedig tavalyelőtt változtatta meg a törvényt, és összesen 14 

egyházat ismert el, tudniillik az egyházi státuszt 20 ezres létszámhoz köti. Hozzáteszem, hogy 
Angliában és Svédországban egy egyház van. Tehát mindenféle megtalálható Európában. 
Gulyás Gergely!  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Először is szeretnék tiltakozni az ellen, amiben 

az LMP és a Jobbik egymásra talált: anélkül, hogy szót kapnának, hosszabb hozzászólásokat 
is megengednek maguknak.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nem mindegy már, hogy mit csinálunk?  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Pont erről beszélek. Vissza kellene térni ahhoz, 

hogy Zagyva képviselő úr is szót kér és Szabó Timea alelnök asszony is, és akkor elnök úr – 
ahogy eddig is mindig – meg fogja adni a szót.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ha már egyszer felrúgtátok a jogállami 

kereteket, akkor tökmindegy, hogy most mit csinálunk.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, a jogállam nevében kérem önt, hogy akkor fejtse ki a 

véleményét, amikor szót kap.  
 
ELNÖK: A Jobbik véleményét is szívesen hallgatom a jogállamról, de nem biztos, 

hogy azt minden tekintetben iránymutatónak fogjuk tartani.  
Az első felvetés, ami Szabó alelnök asszonytól elhangzott, az volt, hogy az 

előterjesztést nem előterjesztőként írták alá a kereszténydemokrata képviselők. Nem 
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feladatom a KDNP képviselőit megvédeni, de ez a felvetés nyilvánvalóan a már decemberben 
elfogadott törvény ismeretének a hiányából fakad.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Én a decemberiről beszéltem és nem a mostaniról.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A mostani előterjesztésről, meg kell nézni a 

jegyzőkönyvet. A törvény világosan előírja, hogy a mostani előterjesztést csak az emberi jogi 
bizottság nyújthatja be.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Ezzel tisztában vagyok.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ebben az esetben viszont a napirendtől tért el 

alelnök asszony. Én viszont úgy értettem – de meg kell nézni a jegyzőkönyvet –, hogy a 
mostani előterjesztéssel van vitája. A mostani előterjesztésnél a döntést az emberi jogi 
bizottság hozza meg.  

Ami az Akadémia véleményét illeti: itt a magam részéről elnézést kérek alelnök 
asszonytól, valószínűleg nem kellett volna nekem is aláírni a válaszlevelet és akkor ez a vita 
nem lenne. Azt gondolom, az Akadémia többet segíthetett volna nekünk úgy, hogy egy 
lényegesen teljesebb körű állásfoglalást ad, ez azonban nem történt meg. Egyébként világos, 
hogy alelnök asszony helytelenül valami olyasmitől esett el, amiben nem vett volna részt, 
hiszen alelnök asszony álláspontja szerint az első levél is eleget tesz az állásfoglalás 
kritériumainak. Nem azt mondom, hogy a mi véleményünk ettől teljes egészében eltér, noha a 
valóság ez, de azt szerettük volna, ha az Akadémia – amelyik egy bizottságot hozott erre létre 
– az egyházakról külön-külön ad az emberi jogi bizottság tagjainak egy nagyobb segítséget 
nyújtó véleményt. Mivel ez nem történt meg, tudomásul vesszük az Akadémia elnökének azt 
a közlését, hogy a bizottság saját hatáskörben szabadon dönthet az egyházakról szóló 14. § 3. 
pontja szerinti törvényjavaslat elkészítésekor.  

Azzal a felvetéssel egyetértünk, hogy a parlamentnek minden egyházról döntenie kell. 
A 14. § (5) bekezdése azt mondja, hogy az elutasításról határozati javaslat formájában kell 
dönteni. Ennek megfelelően mindazokat, akik ezen a listán nem szerepelnek, de akár formai 
hibásan, a törvényi feltételeknek meg nem felelve benyújtották a kérelmet, az 
Országgyűlésnek egy határozati javaslatban közösen kell tárgyalnia. Ezért aztán minden 
módosító indítvány esetén van lehetőség arra – ha az Országgyűlés elfogadja –, hogy a 
határozati javaslat negatív listájáról átkerüljön a pozitív listára. Ezt az eljárást fogadtuk el 
akkor, amikor a törvényt elfogadtuk és ennek megfelelően tudunk eljárni. Ez lehetővé teszi, 
hogy a 85 kérelmező egyház bármelyikéről döntés szülessen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harrach Péter!  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Mivel megszólíttatunk, mint az eredeti tervezet 

beterjesztői, hadd mondjam el, amikor elkészült az első változat, mi azt egy hosszas 
egyeztetési folyamat végén és az akkor megjelenő egyházi valóság leképeződéseként tettük 
meg, vagyis egy olyan listát nyújtottunk be, amelyik gyakorlatilag minden vallási közösséget 
magába foglalt. Van egy másik megoldás, ami a változtatással megjelent. Ez is elfogadható és 
ezzel sem sérül a vallásszabadság. Tehát ugyanúgy elfogadjuk ezt a változtatott törvényt, mint 
az eredetit is.  

A politikai döntés gondolatához egy mondatot engedjenek meg nekem. A politikai 
döntés nem ördögtől való, az az állam felelős képviselőinek a megnyilatkozása társadalmi 
szempontok szerint. Azt azért szögezzük le, hogy a hitelesség kérdését se a parlament, se más 
politikai szervezet nem vizsgálhatja, hiszen az Isten-ember kapcsolat, a transzcendencia iránti 
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nyitottság megítélése nem tartozik a hatáskörébe. Csak mint szervezetet minősítheti az állam a 
vallási közösségeket, vagyis azoknak a társadalmi szerepével foglalkozhat. Vagy ha nagyon 
leszűkítjük, az intézményfenntartó szerepével, hiszen itt gyakorlatilag az egyházakat 
megillető támogatásokról van szó. A vallásszabadság teljes és nem sérül, és ezt a törvény 
biztosítja, akár egyesületi, akár egyházi keretekben történik a vallásgyakorlás.  

Sajátos jelenség az is – talán érdemes erről is néhány szót szólni, mert ebben nyilván 
az itt ülő képviselők véleménye is megoszlik –, hogy egyensúlyt kell teremteni a 
globalizálódó, a kultúrák együttélését megvalósító kor, illetve a mai magyar valóság között, 
mert nyilvánvaló, hogy a világegyházak képviselőinek a jelenléte meg kell mutatkozzon a 
regisztrációban is. Ugyanakkor az is természetes, hogy a nemzeti identitás és az ország 
keresztény hagyományai is kell, hogy érvényesüljenek és domináljanak. Csak zárójelben 
jegyzem meg, azért megnézném, hogy hány iszlám ország viselne el annyi keresztény 
egyházat, ahány nem keresztény egyház nálunk megjelenik. A törvény tehát mindenképpen 
biztosítja a vallásszabadságot.  

Az is tény, hogy a regisztrációs folyamat még nem zárult le. Most ezt a 
tizenegynéhány jelentkező egyházat vesszük be a regisztrált egyházak körébe, de a folyamat 
folytatódhat, és a most be nem kerültek újbóli jelentkezéssel esetleg arra alkalmassá 
nyilváníttatnak.  

Hadd hívjam fel még egy jelenségre a figyelmet. Sok esetben úgy tűnik, hogy 
felerősödött az osztódás folyamata, éppen az önálló egyházi státusz elnyerése érdekében. Erre 
is figyelemmel kell lennie a bizottságnak, hiszen elképzelhető, hogy az osztódás különböző 
termékeként megjelenő szervezetek mindegyike tud igazolni valamilyen feltételt, de ez nem 
jelenti azt, hogy szükséges ennek a külön-külön szervezetenként való megjelenése. Csak 
utalok arra, hogy a buddhista vallási közösségek vagy az iszlám közösségek egysége indokolt, 
hiszen a tanításuk lényege mindegyik szervezetnél megjelenik, de talán nem kívánatos, hogy 
külön szervezetként neveztessenek meg ezek a közösségek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nyilván nem célszerű, hogy az 

egyházi törvény parlamenti vitáját rekapituláljuk, ezért ha megengedi elnök úr, csak egyetlen 
mondatot mondanék arról. Ezek a papírok, amik előttünk vannak, az az eljárás, amivel most 
kínlódunk, önmagában azt bizonyítja, hogy ez a törvény a lényegét tekintve kiszenvedett. Ez 
egy halott, aminek már csak a körme nő, az más kérdés, hogy holtában is nagyon sok kárt, 
félreértést és bizonytalanságot tud okozni.  

Az MTA nem egyszerűen csak keveset segített, hanem mint magyarul tudó 
embereknek érthetően, udvariasan a tudtunkra hozta, hogy hagyjuk békén. Sorra vette azt a 
három alpontot, amiben a bizottság a törvény alapján véleményt kért tőle, és mind a három 
alpontról ilyen vagy olyan érvvel – hogy nem nála van a papír, vagy hogy nem tudományos 
kérdés – bebizonyítja, szerintem tökéletesen helyesen, hogy neki ebben nincs mondanivalója. 
Ezzel visszajutottunk a kiindulóponthoz. Annak idején azt a megnyugtatást kaptuk, hogy az 
Akadémia elfogulatlan és politikamentes szakvéleménye fogja eloszlatni azt az aggályt, hogy 
a parlamentben így vagy úgy, de politikai döntéshozók vannak. Az Akadémia ezt a labdát 
visszadobta. Írhatta volna udvariatlanabbul is, írhatott volna egy mondatot, hogy mi közöm 
hozzá, magatok főztétek, egyétek meg. Pálinkás elnök urat régóta ismerem, ő igazi úriember, 
éppen ezért nem ezt írta le, de ettől azért még olvasni lehet.  

Az eljárás másik abszurditása – ami szerintem a törvény lényegének a halálát 
bizonyítja –, hogy voltaképpen onnan indultunk ki a 85 vagy akárhány jelentkezővel, hogy 
azokat tekintettük jelentkezőnek, akik december 20-ig még a régi törvény értelmében 
jelentkeztek. Magyarán azokkal foglalkoztunk egy kiemelt eljárásban, akik arra a törvényre 
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jelentkeztek, amely utóbb alkotmányellenesnek bizonyult, ráadásul nem is annak a 
törvénynek a határideje szerint. December 20-át tekintettük határnapnak, hiszen utána már 
érvénytelen volt a törvény,  és aki az akkori törvény szerint akart egyházi státuszt, annak 
abszolút nem kellett december 20-ig rohannia, hiszen január 1-jéig ért volna rá a papírokat 
beadni. Totálisan érvényes ez a határpont, még akkor is, ha lehet folytatás. Igen ám, de a 
folytatásban már létszámokat is kell produkálni, így tehát mégiscsak egy kivételes eljárás, egy 
alkotmányellenes törvényben sem létező határidő alapján csuktunk vagy nyitottunk ajtókat.  

Nyilván ennek köszönhető, hogy többféle szám volt forgalomban – és nemcsak a 
sajtóban, ezt tudjuk a papírokból is – arra nézve, hogy hányan jelentkeztek vagy hányan nem. 
Egyetlen esetre nemcsak azért hívom fel a figyelmet, mert illusztrálja azt, mennyire nem 
egyértelmű, hogy kikkel foglalkozunk és kikkel nem, hanem mert egy olyan egyház példáját 
szeretném mondani – nem vagyok tagja ennek az egyháznak, tehát semmilyen elfogultság 
nem vezet –, amelyik az egyik legkomolyabb intézményfenntartó Magyarországon. A Magyar 
Evangéliumi Testvérközösségről van szó – ez az Iványi-féle egyház –, akik más 
kisegyházakkal együtt a minisztériumnak írtak egy olyan levelet, hogy nem kívánnak újból 
kérelmezni, mert úgy gondolják, hogy ők máris egyház és annak is tudják magukat. Így tehát 
nem kérelem az, amit küldenek. Ezt megírták. Elnök úr – nyilván azért, mert nem akart 
kirekeszteni senkit – ennek ellenére nekik is írt egy levelet, hogy küldjék el a szükséges 
információkat. Ők elküldték a szükséges információkat, amelyekből kiderül, hogy 
megfelelnek a húszéves múltnak, most mégsem látom őket ebben a jegyzékben. Nyilván 
kapok választ arra, hogy miért nem, és hogy honnan lehet azt tudni: kinek melyik papírját 
tekintjük érvényesnek. De nem a Magyar Evangéliumi Testvérközösségért harcolok, ha rajta 
lenne a listán, az előbb elmondottak szerint ezt az eljárást akkor sem tartanám elfogadhatónak. 
Ez még csak az eddigi történet.  

De ha ugyanezt a törvényt követjük – márpedig nyilvánvalóan ezt kell követni a 
bizottságban –, akkor ez a későbbiekben sem ad semmiféle megnyugtató megoldást a törvény 
eredeti szándékára. A törvény eredeti szándéka az volt – Harrach képviselő úr ezt vázolta is, 
nem is ez a szándék okoz nekem problémát –, hogy ne legyenek bizniszegyházak. Hadd 
kérdezzem meg, ha az Akadémia nem foglal állást arról, hogy az illető egyház vallási 
tevékenységet folytat-e – ez bizonyította volna azt, hogy nem bizniszegyházról van szó –, 
hogy vannak-e rítusai, akkor mégis hogyan fog a törvény eredeti szándéka a későbbiekben 
érvényesülni. Akkor mégiscsak mi fogjuk eldönteni? Nem. Mi nyilván nem az Akadémiától 
kérdezett a)-b)-c) pontokat fogjuk mérlegelni, hanem a többit, amelyek, ha szabad így 
fogalmaznom, adminisztratív pontok. Adminisztratív pont az, hogy van-e megfelelő 
alapszabályuk, képviselőjük, működésük és így tovább. Egyedül az időhatár fog eligazítani, 
de én még olyan logikát nem hallottam, hogy aki egy életkornál fiatalabb, az bizniszel, aki 
meg idősebb, az nem bizniszel. Legalábbis erről nem volt szó. S akikre joggal vagy jogtalanul 
gyanú esik, hogy bizniszek, előbb-utóbb azok is be fogják tölteni a húsz évet, és semmiféle 
alapunk nem lesz azt mondani, hogy az egyik egyház, a másik meg nem.  

A múltról tehát megvan a véleményem, ezt nem ismétlem meg, az eljárásról szintén, 
ezt most mondtam el, de ez a jövőre nézve is azt bizonyítja, hogy ez a törvény életképtelen. 
Halott törvény alapján nem lehet élő szervezeteket elbírálni. Most, hogy látjuk, hova vezet ez 
az eljárás és mi az, ami ilyen módon alkalmazható és mi az, ami nem, valóban meg kellene 
fontolnunk az egyházzá minősítés procedúráját. Nem a régi vitát akarom elkezdeni, nyilván 
arról is van véleményem, ami adott esetben természetesen hasonlít az LMP véleményéhez, de 
most nem erről van szó. A mostani tanulságokról van szó, arról, hogy így nem fogunk tudni 
felelősséggel dönteni egyházak sorsáról. Most kellene a bizottságunknak kezdeményezni: 
valahogy gondoltassék át újra a törvénynek ez a része, ez a paragrafusa.  

Előre jelzem, hogy ne kelljen még egyszer szót kérnem, nem fogok tudni mást tenni, 
minthogy tartózkodom, mert az egész eljárásra legszívesebben nemet mondanék, de nem 
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akarok kiszúrni azzal a 14 egyházzal, amelyik ilyen-olyan, számomra nem világos módon 
rákerült a listára. A tartózkodásommal azt szeretném kifejezni, hogy ebben nem lehet 
felelősen részt venni. Rossz a cipő, amibe belekényszerítik a lábunkat. Nem fog menni! 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr nem válaszolt az előző kérdésemre. 

Mindig csodálattal figyelem, hogy elnök úr 5-10 percig is tud egy kérdésre úgy válaszolni, 
hogy a kérdésre egyáltalán nem válaszol. Szívesen elkérném a kommunikációs tanácsadója 
telefonszámát, mert tényleg ügyes. Az volt a kérdés, hogy a 85 egyházból hány egyház nem 
felelt meg a kritériumoknak, és mi alapján nem felelt meg. És szeretném kiegészíteni az 
eredeti kérdést: ki döntötte el, hogy azok az egyházak, amelyek nem feleltek meg, nincsenek 
erre a lapra felírva és nem kerülnek a parlament elé.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Én – Lendvai Ildikóval ellentétben – nem tartózkodni fogok, 

hanem nem fogok részt venni a szavazásban, amit jegyzőkönyvbe is szeretnék vetetni, mert a 
tartózkodás is egy álláspont, azt jelenti, hogy igazából nem tudok állást foglalni. Én viszont az 
egész eljárást utasítom el és azt, hogy ebben a kérdésben politikai döntést hozunk.  

Gulyás Gergelynek mondom: lehet, hogy nem voltam teljesen világos. Én még a 
decemberben elfogadott törvényjavaslatra utaltam vissza, amit az eredeti előterjesztők nem 
írtak alá, amit eredetileg Lázár János terjesztett be, majd később még húszan csatlakoztak 
hozzá.  

Azt mondta Harrach képviselőtársam, hogy a politikai döntés nem ördögtől való. 
Szerintem meg emberi jogi kérdésekben igenis ördögtől való a politikai döntés, és nem 
gondolom azt, hogy alapvető emberi jogi kérdésekben az Országgyűlésnek kellene határoznia, 
már csak azért sem, hogy az egyház és az állam szétválasztásának elvét maradéktalanul 
tiszteletben tarthassuk.  

Kérdezem, hogy azokat az egyházakat, amelyek első körben nem kerültek rá erre a 
listára, hogyan fogjuk értesíteni. Ez a bizottság feladata? Az első felszólalásomban azt 
kérdeztem, hogy láthatunk-e egy táblázatot, amelyből mindenkinek egyértelmű a helyzet. (Az 
elnök felmutat egy táblázatot.) Nos, már látok is egy táblázatot, amely eddig valamilyen okból 
titkos volt.  

 
ELNÖK: Bárki megnézhette volna ezt a táblázatot az elmúlt két hétben.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Elnök úr, nem erről szól a dolog. Ezzel az erővel a 

fogyasztóvédelmi bizottságba is bemehetett volna egy képviselő. Itt nem képviselőkről van 
szó, hanem a bizottságról, mert a bizottság feladata az, hogy egyáltalán a bizottság elé 
kerüljön egy összeszedett írásos előterjesztés és azt a bizottság érdemben megtárgyalja. Ez 
már nem az érdemi tárgyalása az előterjesztésnek, hanem ez bábúk rábólintása lesz egy 
előterjesztésre. Ezen már semmilyen érdemi változtatás nem lesz, a bizottság tagjainak 
semmilyen lehetőségük nem volt beleszólni ebbe a kérdésbe. Nem az a kérdés, hogy ez a 
dolog Budapesten vagy nem Budapesten dőlt el, hanem az, hogy Egerben dőlt el, és nem az 
emberi jogi bizottság, hanem a Fidesz-KDNP-frakció tagjainak a részvételével. Én ezt az 
eljárási módot visszautasítom! Azt pedig szeretném elérni, hogy az ebben a körben elutasított 
egyházakat valamilyen módon értesítsük, mert joguk van tudni, hogy ők miért nem kerültek 
fel a listára, és melyik az a konkrét kritérium, amelynek nem feleltek meg. Köszönöm.  
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ELNÖK: Aki nem értette volna nagyon világosan a törvény rendelkezéseit, annak 

mondom, hogy nem az állam és az egyház szétválasztásáról beszélünk. Magyarországon a 
vallási közösségek szabadsága teljes mértékben biztosított. Az egyházi státusz megadása 
Európában csaknem mindenhol elválik attól, van, ahol csak egy egyházat ismernek el, például 
a demokratikus országként emlegetett Angliában és Svédországban. Az európai kontinensen a 
legtöbb esetben ezt a kétszintű rendszert alkalmazzák. Az egyházi státusz nem jog, amit 
mindenki számára kötelező megadni. A 8/1993-as alkotmánybírósági határozat szerint a 
törvényalkotó tehet különbséget az egyházak között társadalmi súlyuk, történelmi szerepük, 
nemzetben betöltött szerepük és más szempontok alapján. Most ez történt. Aki nem erről 
beszél, az teljesen másról beszél. Átnyújtottam alelnök asszonynak annak a 11 országnak a 
nevét, ahol állami szerv, minisztérium vagy a parlament dönt erről a kérdésről. Kérem, jelölje 
meg ezek közül azokat az országokat, amelyek nem demokratikus államok. Az Európai 
Unióban szép vitát lehetne folytatni arról, hogy itt van 11 nem demokratikus állam. (Zagyva 
György Gyula: Szlovákia.) Képviselő úr, ez most nem az egyéni sérelmek panaszórája!  

Azt hiszem, a legkorrektebben jártam el akkor, amikor két héttel ezelőtt mindenkit 
értesítettem, hogy a beérkezett anyagokat áttanulmányozhatja. Aki ezt megtette, nyugodtan 
szóljon hozzá. Ki-ki készíthet magának táblázatot, amit a frakciója elé terjeszthet, a frakció 
véleményt nyilváníthat, majd a frakciótagok a bizottsági ülésen elmondhatják az 
álláspontjukat és a törvényjavaslathoz módosító javaslatot nyújthatnak be. Képviselő úrnak is 
ez a válaszom. Nekem van táblázatom, mert egész januárban dolgoztam, és tessék elhinni, 
közben jól éreztem magam. Az egész iroda be volt terítve aktákkal, s kétségtelen tény, hogy 
nehéz volt eligazodni bennük. De itt van az eredmény, és bármely egyház tekintetében 
bármilyen kérdésre azonnal válaszolni tudok.  

Most a minisztérium illetékeseit megkérjük álláspontjuk kifejtésére, és utána mindenki 
a szavazatával kifejezheti az álláspontját. Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy a 
beterjesztett javaslattal egyetértenek-e.  

 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A KIM támogatja a bizottsági módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr válaszolt arra a kérdésemre, hogy 

miért nincs több egyház ezen a papíron, mi alapján nem kerültek fel a listára, akik teljesítették 
a kritériumokat. Ezt a válaszát nem tudom elfogadni. De megfordítom a kérdést: vizsgáljuk 
meg azt a 13 egyházat külön-külön, amelyik a parlament elé fog kerülni. Ez a 13 egyház mi 
alapján lobbizta be magát? Kik voltak a lobbisták? Azt tudom, hogy az Erdélyi Gyülekezetnél 
Németh Zsolt, de a többiek érdekében kik lobbiztak? Nem akartam erre a szintre levinni a 
dolgot, de kénytelen voltam, mert elnök úr nem adott elfogadható választ a kérdésemre.  

 
ELNÖK: Az Erdélyi Gyülekezet vezetője Zalatnai István.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nem ezt kérdeztem, hanem azt, hogy kik 

lobbiztak az érdekükben.  
 
ELNÖK: Senki nem lobbizott az érdekükben. Még soha nem fordult elő, hogy egy 

törvényjavaslathoz ilyen részletes indoklást fűztünk volna. Ha képviselő úr elolvasta az 
általános indoklást, akkor megérti, hogy milyen logika alapján terjesztettük elő a bizottsági 
indítványt. A részletes indoklásban pedig kitérünk valamennyi egyházra.  
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Menjünk végig az egyházakon külön-külön.  
 
ELNÖK: Felesleges, mert az indoklásban minden benne van. Képviselő úrnak joga 

van ezt a listát bármelyik egyházzal kiegészíteni, amit persze meg kell indokolnia. A 
Házszabály szerint ezt hívják módosító indítványnak. Mi ezt az anyagot terjesztettük elő, erről 
most dönt a bizottság, és remélem, hogy a képviselő úr hétfőn majd megjelenik azoknak az 
egyházaknak a nevével, amelyekről úgy gondolja, hogy ebbe a logikai rendbe beleférnek. Ha 
ezt nem teszi meg, akkor nem értem, hogy mit kifogásol. Mindenkinek jogában állt dolgozni, 
az aktákat megnézni. Mindenki tudja, hogy a törvény rendelkezései szerint az emberi jogi 
bizottságnak ezt elő kell terjeszteni ahhoz, hogy ne érje sérelem az egyházakat és február 28-
ára tiszta álláspont alakuljon ki. De február 28-a után sem lesz elzárva egyetlen vallási 
közösség sem, hogy az adott feltételek igazolása esetén kérje az egyházi státuszt, de akkor 
már egy más rend szerint. Zagyva György képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A Jobbiknak volt egy álláspontja arról, hogy 

mit képvisel, ezt most nem akarom felülbírálni, nem akarom megváltoztatni. A törvény 
vitájában is elmondtuk, határozott álláspontunk van arról, hogy ne a parlament, ne a 
politikusok döntsenek ebben a kérdésben, hanem egy tanácsadó testület, és az egyházak utána 
bízzák magukat ennek a tanácsadó testületnek a döntésére. Ezért nem fogunk benyújtani egy 
listát hétfőn, hogy mely egyházakat szeretnénk még látni ezen a listán. Mi se a bizottságban, 
se a parlamentben nem fogunk szavazni ebben a kérdésben, mint ahogy azt decemberben az 
egyházügyi törvény vitája során is jeleztük. Elnök úr az imént azt mondta, hogy ilyen hosszú 
indoklást még egyetlenegy törvényhez sem fűztek. Ez az indoklás valóban hosszú, de 
hemzseg a valótlanságoktól és a csúsztatásoktól. Például a Krisna-tudatú Hívők Közösségét 
hindunak nevezi, amit az ezzel foglalkozó szakértők vagy elfogadnak, vagy nem, máig vita 
van arról, hogy ez az vagy nem. (Dr. Gulyás Gergely: Az Akadémia elfogadta.) Más 
képviselőkkel is beszélgettem erről a folyosón, ők meg nem fogadják el.  

 
ELNÖK: Úgy látom, képviselő úr, hogy ön nem tanulmányozta át az aktákat. Ha az 

indiai kulturális miniszter igazolása önnek megfelel, akkor el kell fogadnia.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nekem nem felel meg. Abba most ne 

menjünk bele, hogy az indiai kulturális miniszter véleménye nekem miért nem felel meg, mert 
abból égszakadás, földindulás lenne, ha elmondanám, de megvan az oka annak, hogy miért 
nem felel meg, de, mondom, ezt most nem szeretném önök elé tárni. (Szabó Timea: Biztos 
azért, mert sötét a bőre.) Aztán azt írják az indoklásban, hogy az összes buddhista egyházat 
felvették a listára, de az az igazság, hogy csak ötöt vettek fel és nem mind a tizenvalahányat. 
Tehát ez is sarkítás.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, miután nem tanulmányozta át az aktákat, el kell mondanom 

önnek, mi csak azokról dönthettünk, akik kérelmet nyújtottak be. A 17 buddhista egyház 
közül öt nyújtott be kérelmet.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Akkor se írják le azt, hogy mindegyik benne 

van. Az van az indoklásban, hogy az összes magyarországi buddhista egyház benne van ebben 
a körben.  

 
ELNÖK: Rendben van, ki fogjuk javítani az indoklást úgy, hogy aki kérelmet nyújtott 

be, az benne van. Így valóban pontosabb.  
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Azt is mondta elnök úr, a napnál világosabb, 

hogy mi ennek a célja, mi volt ennek a mozgatórugója és hogy lett összeállítva ez a 
törvényjavaslat. Én meg azt mondom, a napnál világosabb, hogy önkényes döntések alapján 
lett kiválasztva ez a 13 egyház. Ha ugyanezt a Jobbik csinálta volna, akkor ordas eszmékről 
beszélne mindenki ezen az ülésen. Teljesen egyértelmű, hogy ez a lista önkényesen lett 
összeállítva.  

 
ELNÖK: Köszönöm az elismerést, képviselő úr. Azt mondta, ha önök állították volna 

össze ezt a listát, akkor ordas eszmékkel lenne tele a bizottság. Mivel azonban ezt nem önök 
tették, megóvták az ordas eszméktől a bizottságot és én ezt külön köszönöm önnek. Szabó 
Timeáé a szó.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Abba most nem mennék bele, hogy a Jobbik más 

szempontok alapján mérlegelne, de abban egyetértek Zagyva György Gyulával, hogy ez a 
lista teljesen önkényes. Hadd kérdezzem meg képviselő urat, hogy ő részt vett-e ennek a 
listának az összeállításában, mint emberi jogi bizottsági tag.  

 
DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Természetesen.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Akkor kíváncsian várom a véleményét.  
 
ELNÖK: Alelnök asszony, nyugodtan érveljen, végig fogjuk hallgatni.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Azt teszem, elnök úr. Teljesen más megközelítésből 

mondom, amit mondok. Az, hogy az emberi jogi bizottság lett megbízva ezzel a dologgal, 
nem azt jelenti, hogy az emberi jogi bizottság egyes tagjai bemennek az irodába és 
átnyálazzák a 85 aktát. Ettől még nem születne egy egységes előterjesztés, amit a bizottság 
érdemben meg tudna tárgyalni. Lehet, hogy még mindig van, aki ezt nem érti, de én már nem 
tudom ennél magyarabbul megfogalmazni. Nem arról szól a történet, hogy Zagyva György 
Gyula bemegy és átnyálazza az aktákat vagy nem, vagy én bemegyek, ez egy bizottsági 
munka, egy bizottsági folyamat kellett volna, hogy legyen, ami nem történt meg. Ennek 
alapján nem is hiszem azt, hogy megfeleltünk volna az előírásnak. Egyébként 
alkotmányossági kérdést is felvet ez az egész, ugyanis az AB-határozatban azt szerepel, hogy 
amennyiben összehasonlítható szervezetek közül a törvényhozó egyesek számára megadja a 
jogi személlyé válás lehetőségét, mások számára pedig nem, az sérti az idevonatkozó 
alapelveket. Az egyházi törvény pedig megteszi ezt, ugyanis önkényesen választotta ki a 
törvényben már elismert egyházak listáját, illetve az Országgyűlés a politika diszkréciójává 
teszi azt, hogy a törvényi feltételeknek megfelelő szervezetek közül ki az, akit ténylegesen 
elismer. Innentől kezdve az alkotmányosság kérdése is felmerül, amit egyébként nem én 
mondok, hanem az Alkotmánybíróság.  

 
ELNÖK: Pontosan tessék idézni az Alkotmánybíróság határozatát! Ha kívánja, én akár 

mind a 16 oldalt pontosan idézem önnek. Másrészt szeretném leszögezni, hogy ebben a 
kérdésben mi nem törvényalkotók vagyunk, hanem jogalkalmazók. Ez törvényi kötelezettsége 
a bizottságnak, és ez nem egy választott dolog, hiszen mi jogalkalmazók vagyunk. Harrach 
Péter képviselő úr!  

 
HARRACH PÉTER (KDNP): Nagy öröm számomra, hogy alelnök asszonnyal 

vitatkozhatok és gyermekkori élményeim élednek újra, persze nem a köztünk lévő 
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korkülönbség miatt. Az Egri csillagok olvasása jut eszembe, hiszen Egert és Budapestet 
említette. A hős egri nők küzdelme és hasonló élmények élednek fel bennem. Most itt egy 
előterjesztéssel találkoztunk, amit a  bizottság megtárgyal és vagy elfogad, vagy nem fogad el.  

Hadd vitatkozzak alelnök asszonynak egy mondatával, aki azt mondta, hogy alapvető 
emberi jogi kérdésekben nem az Országgyűlés dönt. Én meg úgy gondolom, hogy alapvető 
emberi jogi kérdésekben konszenzus van a demokratikus berendezkedésű országok között, és 
ezek közé tartozik a vallásszabadság is. Ebben a kérdésben sem az előterjesztés, sem a 
törvény nem kíván dönteni, mert a vallásszabadság működik Magyarországon. A vallási 
közösségek társadalmi szerepéről hozott döntés viszont valóban az Országgyűlés feladata, és 
ez európai gyakorlat. Elnök úr a mellékelt listával bizonyította, hogy hány országban működik 
ez így. Tehát a parlament és a bizottság nem az emberi jogi kérdésekről dönt, hanem azok 
alkalmazásáról a társadalmi felelősség birtokában. Köszönöm.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Abban a regényben mintha az egri nőknek lett volna 

igazuk, nem? (Derültség. – Dr. Gulyás Gergely: Igen, ha nem a törököket kérdezzük.)  
 
ELNÖK: Szakértőként javaslom, hogy a szurkot most ne vegyék elő. Gulyás Gergely 

képviselő úr!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Bár Harrach 

frakcióvezető úr részben elvette a kenyerem azzal, hogy ugyanarra a mondatra hivatkozott, 
amire én is. Én viszont ezt egy másik aspektusból szeretném megvilágítani. Alelnök asszony 
szó szerint azt mondta, hogy emberi jogi kérdésekben a politikai döntés ördögtől való. Nem 
tudom, hogy jól értem-e ezt a mondatot, de amikor egy nemzetközi egyezmény ratifikálásáról 
dönt az Országgyűlés, az bizony emberi jogi kérdés. Erről minden országban hagyományosan 
az Országgyűlés dönt. Ha ez ördögtől való, akkor nem értem, hogy az LMP miért szokta 
támogatni ezeket a ratifikációs okmányokat. Vagy akkor ez még nem volt ördögtől való, csak 
most lett az?  

Ezenkívül szó volt a jogi személlyé válás lehetőségéről is. Itt azonban nem a jogi 
személlyé válás lehetőségéről van szó, hanem kifejezetten az egyházi státuszról, s ennek a 
vitának itt van a lényege. Mivel az egyházaknak vannak nemzetközi kapcsolataik, ezért ez a 
kérdés alkalmas arra, hogy nemzetközi vitát is lehessen kreálni és beleilleszthető legyen abba 
a folyamatba, ami az elmúlt néhány hónapban, sőt lassan már több mint egy éve folyik. 
Valójában itt nem vallásszabadságról és emberi jogi kérdésekről van szó, hiszen senkinek a 
vallásszabadságát nem érinti azt, hogy az egyházi státuszt elnyeri-e vagy sem. Arról van szó, 
hogy bizonyos plusz támogatásokra jogosult-e. És nem az 1 százalékról, mert az 1 százalékra 
egyesületi formában is bárki jogosult. Attól, hogy valaki egyesületi formában működő vallási 
közösség lesz, még kérheti az 1 százalékot, és a vallásszabadságot teljes körűen élvezi, a 
vallásszabadságát semmi nem korlátozza, vagy ha igen, akkor szívesen várom azokat az 
ellenzéki érveket, hogy a vallásszabadsága mennyiben sérül annak, aki egyesületi keretek 
között, egyházi közösségként gyakorolja a saját hitéletét. Egyedül az intézményfenntartói 
keretek nem azonosak, de ez kifejezetten támogatási, nem pedig a vallásszabadsággal 
összefüggő kérdés. Ilyen szempontból az a döntés, amit az Országgyűlés meghoz, a 
vallásszabadsággal nem függ össze, az kifejezetten csak a vallási közösségek közötti egyházi 
jogállást biztosít, nem többet és nem érinti a vallásszabadságot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Azt azért szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a módosító indítványokról 

majd az emberi jogi bizottság, illetve a parlament dönt.  
Gulyás Gergely következik ügyrendi kérdésben.  
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DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A 85 egyház esetében, amely benyújtotta a 
kérelmét és amelyek közül ez a 12 plusz 5 egyház kikerült, egy országgyűlési határozatot kell 
előterjeszteni, amelyben kizárólag azok az egyházak szerepelnek, amelyek nem kerültek be 
ebbe a körbe, és ezeknek az országgyűlési vitája együttes. Két lehetőség van. Az egyik az, 
hogy hétfőre bizottsági ülést hívunk össze.  

 
ELNÖK: Hétfőre bizottsági ülést hívunk össze.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Akkor be is fejeztem.  
 
ELNÖK: A beérkezett anyagok – e-mail, egyebek – alapján át kell nézni, hogy kik 

vonták vissza a kérelmüket, illetve kik azok, akik kifejezetten úgy nyilatkoztak, hogy nem 
kérik az egyházzá minősítésüket. Azokat ebbe a listába nyilván nem lehet betenni, és ezt 
figyelembe kell venni. Lendvai Ildikó!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én örömmel 

fogadnék még egy bizottsági ülést és ez ügyben a döntés halasztását az összeállítások 
érdekében. Természetesen meg tudom nézni az összes papírt, de mégiscsak más az, ha a 
bizottságon belüli előterjesztők oda is írják, hogy a papírok közül szerintük melyik nem felelt 
meg és miért. Nyilván kapok majd elnök úrtól a Magyar Evangéliumi Testvérközösség 
tárgyában konkrét választ, de mint már mondtam, engem nem csak és nem is elsősorban a 
konkrét ügy izgat.  

Voltaképpen amiatt kértem szót, amit Gulyás képviselő úr a felszólalásában mondott. 
Abban, hogy a vallásszabadságot milyen módon érinti vagy nem érinti az egyházzá való 
minősítés, az Alkotmánybíróságnak az első törvényt érvénytelenítő határozata szerintem 
iránymutató. Az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy eljárási okok, utolsóperces döntés 
satöbbi miatt éppen azért érvényteleníti a törvény egészét, mert ugyan ki-ki magában olyan 
vallást vall, amilyet akar, tehát szubjektív szempontból a vallásszabadság persze megvan, de – 
mondja ezt az Alkotmánybíróság határozatának indoklása – hogy a vallást aztán milyen 
körülmények között tudja gyakorolni és érvényesíteni, annak köze van ahhoz, hogy egyházzá 
van-e nyilvánítva vagy nem. Nem a személyes hitvallás van korlátozva, de azok a fő tételek, 
amik egy vallási közösség intézményes működéséhez tartoznak, bizony hierarchizáltak 
aszerint, hogy ő egyházi minősítést kap-e vagy nem.  

Ami az 1 százalékot illeti és nemcsak az intézményfenntartás vonatkozásában: már 
miért ne lenne ez is egy feltétel. Ott még egyetértek azzal, hogy az állam döntse el, milyen 
értéket támogat és mit nem. De vannak egyéb feltételek is. Például ami az 1 százalékot illeti, 
amit képviselő úr is szóba hozott: a civil szervezeteknek is lehet 1 százalékért pályázni egy 
többezres versenyben. Egészen más az, ha valaki oda kerül át, mintha az egyházi pályán kéri a 
hívei 1 százalékát. És jó néhány más olyan jogosultság is van, ami az egyháznak megvan, a 
vallási közösségként működő egyesületnek pedig nincs meg; ezeket annak idején a vitában 
bőségesen elmondtuk, mint például a különböző személyek jogviszonya. Vannak tehát 
különbségek, és ha ezek a különbségek nem is a személyes meggyőződésemet korlátozzák, de 
a működés feltételeit befolyásolják. Éppen ezért mondta az Alkotmánybíróság, hogy ezt nem 
lehet sebbel-lobbal, éjjel nyolc perc alatt lefutó törvényekkel elintézni. Különben még a régi 
törvény lenne érvényben, ha az Alkotmánybíróság speciel nem látná úgy, hogy mégiscsak van 
valami köze a vallás gyakorlásához annak, hogy melyik egyház egyház vagy nem egyház. De 
ha úgy foghatom fel képviselő úr előző ügyrendi természetű javaslatát, hogy lesz egy másik 
bizottsági ülés is, és ha még azt is beleérthetem, hogy a döntést odáig elnapoljuk, akkor annak 
a figyelmeztetésnek is eleget tudunk tenni, hogy valamely közösség egyház vagy nem egyház. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Ha képviselő asszony elolvassa az indoklást, szó szerint megtalálja benne a 

8/1993-as alkotmánybírósági határozatot, amely útmutató abban a tekintetben, hogy a 
különbségtétel vallási közösségek között alkotmányos keretek között hogyan lehetséges. 
Minden európai állam ezt csinálja. Az európai államokban – például Németországban – nem 
azonos státuszú vallási közösségek vannak. Mint már mondtam, a vallásukat gyakorló 
emberek legalább 95 százalékát lefedi az egyházi státusz. Ha már az Egri csillagokat idézték, 
akkor engedjék meg, hogy én meg az Egri csillagok utolsó mondatát idézzem: a 
kötelességünket megtettük, bárcsak mások is teljesítették volna. Itt szeretnék köszönetet 
mondani a munkatársaimnak, akik a parlamenti szünet idején végigdolgozták a januárt, és 
ezért csak köszönet illeti őket. Kétségtelen tény, hogy a magyar parlament bizottságait nem 
ilyen nagyságrendű munkákra kalibrálták és nem így álltak fel, viszont amikor megszületett a 
törvény, törvénytisztelő állampolgárokként vállalták ezt a többletmunkát, amiért ismét 
köszönetet szeretnék mondani. Ez is az emberi jogi bizottsághoz tartozik.  

Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Önök egy kötelességet 

teljesítettek, egy teljesíthetetlen kötelességet próbáltak jobb sorsra érdemes igyekezettel 
megoldani. A hozzászólásom – és mások hozzászólásának is – a lényege az volt, ebben az 
eljárásban bebizonyosodott, hogy ez a kötelesség rendesen nem teljesíthető. Ez nem az önök 
hibája. Egyszerűen rossz az a szabály, amely alapján a játék folyik.  

Ennél azonban lényegesebb – és ezért kértem szót –, hogy egy félreértést tisztázzak. 
Nem azt tettem szóvá, hogy lehetetlenség vallási közösség és vallási közösség között 
különbséget tenni. Erről lehet egy külön vitát folytatni. Azt tettem szóvá – mint azt az általam 
is ismert alkotmánybírósági ítélet mondja –, hogy ez a különbségtétel jár olyan súlyos 
következményekkel, ami nagyon alapos és körültekintő mérlegelést igényel. Ezt mondta ki az 
Alkotmánybíróság és nem azt, hogy nem lehet különbséget tenni.  

Nem információcserét tartok elnök úrnak, hanem csak az álláspontomat mondom. 
Azért javaslom most Gulyás képviselő úrhoz képest önállóan is a döntés elnapolását, mert ez 
a mondat köt minket, nevezetesen hogy ez a különbség van akkora, ami egy jóval alaposabb 
mérlegelést és információmennyiséget tesz szükségessé, és ez hátha a következő bizottsági 
ülésre összeáll. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslat hangzott el. Ki az, aki el kívánja 

napolni a döntést? (4) A javaslat nem kapott többséget.  

Szavazás a törvényjavaslat benyújtásáról 

Ki ért egyet az emberi jogi bizottság törvénymódosító indítványával és annak a 
benyújtását javasolja? (12) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (0) (Az ellenzéki 
képviselők nem vettek részt a szavazásban.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetért a törvénymódosító indítvány benyújtásával.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Nem egyhangú, mert az ellenzéki képviselők nem szavaztak.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kérnénk szépen ezt jegyzőkönyvbe venni.  
 
ELNÖK: Képviselő asszony, ezt nem vesszük jegyzőkönyvbe. Aki tud jegyzőkönyvet 

olvasni, megnézi a szavazati arányokat és a jelenléti ívet, az tökéletesen meg tudja állapítani, 
hogy mi történt.  

A vitát lezárom.  
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Egyebek 

Az egyebekben kinek van kérdése, megjegyzése, bármilyen felvetnivalója? Zagyva 
képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A jegyzőkönyv számára szeretném 

elmondani, hogy nem szavaztam.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hétfőre bizottsági ülést fogok összehívni. Megköszönöm 

munkájukat, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 15  perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


