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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Kérdezem, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. (16) Ki nem ért vele 
egyet? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét 
elfogadta.  

Döntés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. § 
(5) bekezdése szerinti országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról 

1. napirendi pontunk: döntés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
14. § (5) bekezdése szerinti országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról. Ehhez a napirendi 
pontunkhoz Galik Gábor kabinetfőnököt vagy Fedor Tibor főosztályvezető urat várjuk.  

 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Úton vannak.  
 
ELNÖK: Ez biztató dolog. Majd akkor fognak nyilatkozni, amikor megérkeznek, 

tekintettel arra, hogy bizottsági előterjesztésről van szó.  

Az elnök bevezetője 

Az elfogadott törvény 34. § (2) bekezdése szerint amelyik kérelmet benyújtó egyházak 
december 20-ig nem kapják meg az egyházi minősítést, azokról országgyűlési határozatban 
kell rendelkezni. Kértük a törvény és a határozati javaslat együttes tárgyalását annak 
érdekében, hogy ha az országgyűlési határozatban módosító indítvánnyal bárki elismerni 
kíván valamely egyházat, azt át tudjuk tenni a törvénybe, vagy fordítva. Tehát a kettő szoros 
összefüggése miatt az együttes tárgyalást kértük.  

Az elfogadott törvény értelmében az egyházi státusz biztosítása nem jelent alanyi 
jogot. Ha valaki az országgyűlési határozatban szereplő egyházak közül valamelyiknek 
törvényben elismert egyházi státuszt kíván biztosítani, annak indoklási kötelezettsége van. Mi 
az előterjesztésben ennek az indoklási kötelezettségnek eleget tettünk. Az öt világvallás 
magyarországi képviselete biztosított. Zárójelben jegyzem meg, hogy a buddhista egyházak 
megállapodást kötöttek egymással, ami számunkra az értelmezést rendkívüli módon 
megkönnyítette, és az iszlám közösségeknél is van ilyen szándék. Ez azért jó, mert a 
buddhizmust vagy az iszlámot nem tudnánk olyan mélységben elemezni, amit ők maguk meg 
tudnak tenni.  

Vannak olyan egyházak, vallási közösségek, amelyek a bizottsághoz vagy a KIM-hez 
időközben olyan írásbeli nyilatkozatot juttattak el, hogy nem kívánják az egyházi státusz 
megadását. Ők e nyilatkozatuk alapján erről a listáról hiányoznak. Olyan egyházi közösség is 
van, amelyik az MTI-nek nyilatkozott, hogy nem kéri az egyházi státuszt, ezt azonban én nem 
tudom jogérvényes nyilatkozatnak elfogadni. Ezt akkor tudom megtenni, ha a bizottságnál 
vagy a KIM-nél is hasonló módon nyilatkoznak.  

Megnyitom a vitát az országgyűlési határozatról. Ki kér szót? Zagyva György 
képviselő úr!  
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Kérdések, észrevételek, megjegyzések, válaszok 

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi már jeleztük, 
hogy nem értünk egyet ezzel a listával. Két egyházra külön is szeretnék rákérdezni, hogy ők 
miért nem kerültek be a parlament elé tárandó egyházak közé. Az egyik a Magyar Taoista 
Egyház, a másik pedig a Hindu Vaisnava Egyház. Nem tudták teljesíteni a kritériumokat, 
vagy teljesítették ugyan azokat, de a bizottság nem választotta be őket?  

A másik kérdésem személyesen elnök úrnak címzem. Mi a véleménye elnök úrnak 
arról, hogy az egyházügyi törvény elérte-e a gyakorlati célját és ki tudta-e szűrni a 
bizniszegyházakat vagy nem. Megelégszem azzal is, ha erre a kérdésre igennel vagy nemmel 
válaszol.  

 
ELNÖK: Már a múltkori ülésen is elmondtam, hogy ez részben etikai kérdés. Minden 

képviselő kapott egy e-mailt, amelyben kértem, hogy az összegyűlt anyagot tanulmányozza. 
Ennek a kérésnek két ellenzéki képviselő tett eleget, egyrészt alelnök asszony a munkatársain 
keresztül, másrészt pedig Nyakó István képviselő úr, aki amikor bejött a szobámba és 
meglátta az akták halmazát, azt mondta, hogy kér egy listát és köszöni szépen, többet nem 
kíván foglalkozni a kérdéssel. Ha képviselő úr ennek a kérésnek eleget tett volna, akkor 
ezeket a kérdéseket most nyilván nem tette volna fel. De nem fogom válasz nélkül hagyni a 
kérdéseit, a munkatársaim máris elmentek a két aktáért, mert nem akarok olyat mondani, ami 
nem ellenőrizhető.  

A másik kérdése az volt, hogy elérte-e a célját az egyházi törvény. Ha azt veszem 
alapul, hogy az 1990. évi IV. törvény alapján 360 egyház volt bejegyezve Magyarországon és 
ezek közül 84 vagy 85 kérte a folyamatos egyházi státuszt, és 32 igazolta azt, hogy megfelel a 
minimális feltételeknek – húsz éve működik Magyarországon vagy százéves nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik –, akkor azt kell mondanom, hogy a törvény a célját elérte. 
Nem véletlenül ismertettem a képviselő hölgyekkel és urakkal, hogy az Európai Unió 
tagállamaiban hogy van rendezve ez a kérdés. Angliát és Svédországot kivéve – ahol 
államegyház működik és azon kívül minden más egyház más státuszban van – Európa 
országaiban általában ezt a kettős rendszert alkalmazzák.  

Az új törvény alapján Magyarországon jogi személyiség nélkül mindenki jogosult a 
közösségi vallásgyakorlásra, akár három ember is, de tíz ember már jogi személyiséggel is. A 
tíz emberrel létrejövő vallási szervezet kérheti az 1 százalékot, s nemcsak az egyháza 
tagjaitól, hanem bármelyik magyar állampolgártól, és ha intézményt tart fenn, önkormányzati 
vagy állami feladatot vállal át, az állam vele mint egyesülettel is megállapodást köthet. Előbb-
utóbb nyilván majd ezt a kérdést is szabályoznunk kell, hogy normatív módon meg lehessen 
állapítani, hogy milyen feltételek mellett. A közös vallási joggyakorlás ma jogi személyiség 
esetén egyesületi szinten kedvezőbb helyzetben van, mint eddig.  

Magyarországon 1947-ben megszakadt a jogfolytonosság. Az 1947. évi törvény 
hatálybalépése és az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása után teljesen másról szólt az 
egyházügy, moszkvai mintára, a moszkvai utasításoknak megfelelően működtek az egyházak. 
Most nem a Mindszenty-per összefüggéseire akarok utalni, de erről is tudnék beszélni. Ha 
kíváncsiak rá, nagyon szívesen elmondom, hogy Karpov vezérezredes, aki az NKVD-nél az 
egyházügyi osztályt vezette, 1945-ben leírta, hogy a kelet-európai államokban melyik 
egyházzal hogyan kell elbánni. Leírta, hogy a görög katolikusokat be kell venni az ortodoxok 
közé – ez volt a Rózsa-féle per tárgya –, az ortodoxokat be kell terelni Moszkva alá, aztán 
hogy a nemzeti egyházakkal hogy kell elbánni. Nehogy azt gondolják, hogy az események 
véletlenül alakultak úgy, ahogy. A Mindszenty-per idején, 1947 szeptemberében egy 
ideológiai világkongresszus volt Bulgáriában, és ezután minden kelet-európai állam első 
számú katolikus vezetője börtönbe került. Az, hogy aztán Visinszkijnek meg Tomášeknek 
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hogy alakult a sorsa, teljesen más kérdés ahhoz képest, hogy felismerjük az összefüggést: 
mindez a birodalmi logika szerint történik.  

Ezért azt mondtuk, hogy visszatérünk az 1947 előtti helyzethez, és ez a lista az 1895. 
évi törvény alapján készült. Persze van egy kivétel, amivel önök nem értenek egyet, de az a 
kivétel ma szociológiai értelemben a harmadik legnépesebb egyház. A mostani logika azon 
alapul, ha elvárjuk, hogy a többségében keresztény egyházak se Európában, se a világ más 
részein ne legyenek üldözve, akkor meg kell tennünk azt, hogy a nagy világvallások 
magyarországi képviselői egyházi státuszt kapjanak. Ezért nem mérlegeltük azt, hogy 
mekkora létszámúak, mert nagyon fontos például a kopt egyház, amelyik az arab 
keresztényeket fogja össze, s amelyet az időszámítás után 43-ban Szent Márk alapított. A 
kétoldalú kapcsolatokban ezek nagyon fontos kitételek.  

Mint mondtam, segítettek nekünk a buddhisták, ami azért örvendetes, mert náluk 
nagyon nehéz eligazodni, hiszen nekik egészen más vallásképük van, mint az európai 
egyházaknak. Ezért jó, hogy a tibeti négy irányzat közül három jelen van Magyarországon és 
ők ismerik egymást. Ilyenformán úgy sikerült megoldani a szövetség bejegyzését, hogy 
senkinek az érdekét nem sértettük és nem kellett belemennünk semmiféle vizsgálatba. De 
ugyanez a helyzet az iszlám közösséggel is.  

Most pedig fordítsuk meg a kérdést. Ha február 3-a után az öt kormánypárti képviselő, 
valamint a munkatársaim – most nem az emberi jogi bizottság, hanem a Fidesz-KDNP-frakció 
munkatársairól beszélek – ezt a munkát nem végzik el, akkor az a helyzet állt volna elő, hogy 
február 28-a után senki nem lenne egyház. Ezt kell mérlegelni! Az előterjesztett listáért 
vállaljuk a felelősséget, mert alaki értelemben mindennek megfelelnek, és van egy logikai 
rend, amely alapján a listát összeállítottuk. Nálunk a törvény nem alanyi jogon biztosítja az 
egyházi státuszt. Azokban az országokban, ahol a törvény alanyi jogon biztosítja az egyházi 
státuszt, sokkal keményebb feltételeket szabnak. Szlovákiában például két évvel ezelőtt új 
törvényt hoztak, a több száz egyházból meghagytak tizennégyet, és csak az kaphat egyházi 
státuszt, aki 20 ezer tagot igazol.  

Azt el kell ismernem, hogy alaki szempontból más vallási közösségek is 
megfelelhetnek a feltételeknek. Azért használtam feltételes módot, mert amikor már 
tartalmilag vizsgálom a kérdést, akkor találhatok kifogást. Azoknál az egyházaknál, 
amelyeknek a bejegyzését kérjük, semmiféle kifogást nem találtunk. Ráadásul nem egy 
esetben nagy nemzetközi szervezetek magyarországi képviselőiről van szó.  

A Hindu Vaisnava Egyházat 1999-ben jegyezték be, ezért a húszéves kritériumnak 
nem felel meg. A Magyar Taoista Egyháznál ugyanez a helyzet, az ő bejegyzése szintén 
1999-es.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): És egyik sem igazolt százéves nemzetközi 

kapcsolatot?  
 
ELNÖK: Ilyet nem látok.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Az egyik egyházzal kapcsolatban az előbb 

azt mondta, hogy az Magyarország harmadik legnagyobb lélekszámú egyháza. Szeretném 
megkérdezni, ha a sátánista egyház Magyarország harmadik legnagyobb közössége lenne, 
akkor az is benne lenne a tizennégy egyházban.  

 
ELNÖK: Nem, mert a nemzetbiztonsági átvilágításon nem menne keresztül és nem 

felelne meg a törvény 14. § a) pontjának. (Lendvai Ildikó: Az ördöggel is cimborálunk!) Az 
ördöggel való cimborálás politikai tevékenység lehet, de vallási tevékenység kevésbé. Wittner 
Mária!  
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WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nézem a listát. Agapé Gyülekezet. Agapét mise után 

szoktak tartani az egyházi közösségi házban. Egy ilyen „uzsonnagyülekezetet” miért kell 
támogatni? Aztán itt van a CCC – majdnem azt mondtam R –, egy majdnem szovjet egyház, 
meg van itt litániakönyörgés…  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ezeket nem támogatjuk, kedves Mária!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Krisztus Kegyelme Gyülekezet…  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ilyen alapon végig lehet mind a 85-öt olvasni.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): A litániát is végigolvassák.  
 
ELNÖK: Helyes. Csak akkor mondjuk utána, hogy „könyörögj érettünk”.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nekem ez a véleményem erről, ezért én nem fogom 

megszavazni.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ezek azok, amelyeket nem fogadunk el.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én az igenekre lennék kíváncsi.  
 
ELNÖK: Képviselő asszony azonnal megkapja az igeneket is. Lendvai Ildikó 

képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kérdezni fogok, elnök úr, de ha már elhangzott a válasz 

– amit nem tudhatok, mert nem voltam itt az elején –, akkor lapítva elhallgatok a kérdéssel, de 
ha nem, akkor megköszönöm a választ. Lehet tudni, hogy az itt felsorolt egyházak közül 
melyek azok, amelyek az életkorukat és minden mást tekintve formálisan megfelelnek a 
kritériumoknak?  

 
ELNÖK: Igen. Aki eleget tett annak a kérésnek, hogy tanulmányozza át az aktákat – 

egyébként Nyakó képviselő úr jelentkezett az irodámban az akták áttanulmányozására –, az 
teljesen pontos képet alkothat arról, hogy alaki szempontból mely egyházak tettek eleget a 
feltételeknek. De ez már elhangzott. Két egyházra vonatkozóan hangzott el konkrét kérdés, 
válaszoltam is mind a kettőre azután, hogy behozattam az aktákat. Még egyszer szeretném 
leszögezni, annak az értelmezése, hogy valamely egyház kéri vagy nem kéri az egyházi 
státusz elismerését, vagy olyan nyilatkozatot tesz, hogy e jogszabály alapján nem kéri, hanem 
a korábbi egyházi törvény alapján kéri az egyházi státusz folyamatos fenntartását, nyilván 
azokra tartozik, akik ezzel foglalkoztak.  

Még egy dolgot szeretnék mondani: megköszöntem azoknak az ellenzéki 
képviselőknek – alelnök asszonynak és Nyakó István képviselő úrnak –, valamint annak az öt 
kormánypárti képviselőnek, akik vették a fáradságot és végignézték az aktákat, mert ha ez 
nem történt volna meg, akkor február 28-án mindenki az egyesületi státuszt kapná meg. Így 
viszont annak a listának, amit előterjesztettünk, van egy logikája: az öt világvallás hazai 
képviselői, akik ezzel az igazolással rendelkeznek, egyházi státuszt kapnak, mégpedig a 
viszonosság alapján, ugyanis ha mi elvárjuk, hogy nem keresztény területeken keresztény 
egyházakat ne üldözzenek, akkor helyes az, ha az ezzel az igazolással rendelkező más 
világvallások hazai képviselőinek egyházi státuszt adunk. Ez volt a logika. Két esetben – 
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egyik esetben jobban, a másik esetben kevésbé – megkönnyítették a bizottság dolgát. Egyrészt 
azzal, hogy létrejött a buddhista szövetség, kinyilvánították, hogy ismerik egymást, a négy 
tibeti irányzatból hármat képviselnek és ilyen módon elfogadják egymást. Én ezt nem tudtam 
volna magamtól, de az ő nyilatkozatuk számomra megfelelő. Másrészt az indiai kulturális 
miniszter asszony kiadott egy igazolást, hogy a Krisna-tudatú Hívők Közössége a hindu vallás 
magyarországi autentikus képviselője. Ez is megnyugtató számomra.  

Még egy dolgot szeretnék elmondani. Ha ezen túlleszünk, az még nem jelenti azt, 
hogy további egyházi elismerések nem lehetségesek. Csak akkor már nem ilyen emberfeszítő 
rohammunkát kell végeznünk. Higgye el, az én feleségem is jobban örült volna, ha elviszem 
valahova síelni, bár ilyet még soha nem csináltam. (Derültség.) A lényeg, hogy ha a 
képviselők az akadémiai levél megérkezése után ezt a munkát nem végzik el, akkor olyan 
helyzetbe kerülünk, hogy a nagy világvallások hazai képviselői elveszítik az egyházi 
státuszukat. Ezt semmiképpen nem akartuk.  

Szeretném hangsúlyozni, valaki igazolhatja azt, hogy az egyesületi léttel neki 
hátrányai keletkeznek, és szükséges az, hogy egyházi státuszt kapjon. Azokban az 
országokban – ezt is megküldtem a képviselő hölgyeknek és uraknak –, ahol alanyi jogon 
kerül bejegyzésre az egyházi státusz, ott sokkal keményebb feltételeket szabnak, például 20 
ezres tagságot. Ilyen alapon akár az 1 százalékos felajánlásokat tekintem, akár a 2001-es 
népszámlálási adatokat – még okosabbak leszünk a 2011-es népszámlálási adatok birtokában 
–, nagyon kevés egyházi státusz volna Magyarországon. Ezzel a listával az európai átlagot 
máris meghaladjuk, pláne lélekszámarányosan. Wittner Mária!  

 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): A Vatikán hogy viszonyul ehhez a listához? Elismeri az 

ezen szereplőket keresztény egyházként vagy nem?  
 
ELNÖK: Képviselő asszony, a Vatikán egy állam, és az államközi kapcsolatok terén 

teljesen más a helyzet. Ők még semmiféle észrevételt nem tettek, véleményt nem 
nyilvánítottak. Egyébként a Vatikán a saját kapcsolatrendszere szerint a nagy világvallásokkal 
is – most nem az assisi béketalálkozóra gondolok – minden szinten, így diplomáciai szinten is 
arra törekszik, hogy minél intenzívebb és jobb párbeszéd legyen. Feltételezem, a Vatikán 
nagyon boldog lesz, ha megtudja, Magyarországon úgy gondolkoznak, hogy a nagy 
világvallások autentikus hazai képviselői egyházi státuszt kapjanak.  

 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Ezt csak azért kérdeztem, mert Magyarországon már 

húsz éve működik a Regina Pacis Közösség. Ez a Vatikán által engedélyezett keresztény 
közösség, amelynek Veronában van a központja.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, az elmúlt pár hónapban én annyi olyan dolgot olvastam 

nemzetközi lapokban, amiktől a hajam az égnek állt, de amikor kiigazítást kértünk, annak 
azonnal eleget is tettek. Például az jelent meg rólunk, hogy megtagadjuk a Katolikus 
Egyháztól azt, hogy szerzetesrendek működjenek Magyarországon. Ezt egy amerikai lap 
simán leírta. (Wittner Mária: Az amerikai lapok hazudnak!) Javukra kell írnom, hogy amikor 
kértük, helyesbítettek.  

A törvény biztosítja az egyházak belső jogi személyiségét, így az ön által kérdezett 
Regina Pacis Közösség belső jogi személyiségét is.  

Lendvai Ildikó képviselő asszonyé a szó.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egy apró megjegyzés után 

megismételném a kérdésem. Természetesen van különbség az egyesületként való működés és 
az egyházként való működés között, különben nem ülnénk itt. Hogy egy példát mondjak: nem 
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mindegy, hogy az 1 százalékos kérést a hatalmas civil halmazban kell-e lefutni vagy az 
egyháziban. Aztán az egyházi törvény és egyéb jogszabályok szerint az oktatási intézményben 
hitoktatást – még akkor is, ha igény van rá – csak bejegyzett egyház folytathat. Félreértés ne 
essék, nem helytelenítem ezt a különbséget, csak szeretném jelezni, nem egészen mindegy, 
hogy egy vallási közösség így vagy úgy működik, de ez még a törvény egészének a vitájához 
tartozik.  

Azért bátorkodom megismételni a kérést vagy kérdést, mert én ugyan nagyon szívesen 
bemegyek az Ilonához és átnézem az összes papírt, hogy ki az a húsz vagy – elnök úrtól 
tudom – a bevettek létszámával azonos kérelmező, akinek a formai adatai megfeleltek volna, 
de most ilyen-olyan okból nem akarja őket javasolni a bizottság, de attól tartok, hogy erre az 
információra nálam nagyobb szükségük van a parlamenti képviselőknek. Tudniillik ebből a 
papírból nem derül ki, hogy X egyház azért szerepel a nemleges listán, mert nem üti meg a 
mércét – azt, amely formális kritériumok alapján állítható –, vagy azért szerepel ott, mert 
megüti, de. S ilyenkor ezt, gondolom én, indokolni is kellene. Készséggel elvégzem a 
szorgalmi vagy akár kötelező feladatot és kisilabizálom a sok dossziéból, hogy melyik az a 
15, 20 vagy 25 egyház, de tartok tőle, hogy a parlamenti képviselők ettől még nem lesznek 
informáltabbak. Márpedig szerintem ez az igazi döntési felelősségünk. Ha a bíróságra bízta 
volna a törvény – s most nem a vitát nyitom meg –, az a formai kritériumoknak megfelelőket 
nyilván automatikusan egyházzá nyilvánította volna. De a törvény a parlamentre bízta. Oké! 
Illetve nem értünk ezzel egyet, de tiszteletben tartjuk a törvényi helyzetet. Viszont akkor a 
parlamentnek meg kell tudni mondania, hogy mi az, ami miatt a formai kritériumoknak 
megfelelő egyik egyházat egyházzá javasolja minősíteni, a másikat nem. Ez nem felelősségre 
vonó kérdés, hanem információt kérő kérdés, amit én meg tudok szerezni magamnak és 
készséggel felolvasom ma este a parlamentben, de azt gondolom, az lenne az elegánsabb 
eljárás, ha az előterjesztő bizottság megmondja, hogy ez vagy az ugyan rendelkezik a 
húszéves múlttal, százéves nemzetközi kapcsolattal, alapszabállyal, törvényes képviselővel, 
de ezért vagy azért úgy ítéli meg a bizottság, hogy nem javasolja. Én ezt hasznosnak érezném.  

Még egyszer mondom, tudomásul veszem, ha ez valamilyen rejtélyes okból nem 
hangozhat el és ki fogom gyűjteni. De miért ne hangozhatna el? Nyilván meg tudják indokolni 
elnök úrék, hogy X. Y. egyház ugyan megfelel, de úgy gondolják, hogy őt most nem 
javasolják. Ráadásul tudom, hiszen elnök úr többször is felhívta rá a figyelmet, hogy ettől 
később még lehet valamely közösség egyház. De ez két dologban különbséget jelent. Egyrészt 
a folytonos működésben, mert hiszen február 28-a nem véletlenül határnap, másrészt abban is, 
hogy aki ezentúl fog jelentkezni a parlamentnél, annak, ha jól tudom – de ha nem, akkor elnök 
úr majd helyreigazít –, már ezer aláírást kell produkálnia. Ezeknek az egyházaknak meg nem. 
Nem vitatkozom azon, hogy helyes-e az ezer vagy nem helyes, ezen inkább Lázár úrral kell 
vitatkozni, aki korábban azért írta át a törvényt, mert azt mondta, hogy mégse legyen az ezer, 
de ez most érdektelen, a törvényben jelenleg ez van. Ennyiben tehát van eljárási különbség 
aközött, hogy mi most valakit a folyamatos működését biztosítva és az ezer aláírás gyűjtése 
alól felmentve egyházzá minősítünk vagy nem. Ezért nem mindegy tehát és ezért kérdezem 
tisztelettel ezt az információt. Tudom – s elnök úr van és volt is olyan becsületes, hogy nem 
cáfolta nyilvánosan sem –, hogy neki az a véleménye, amiről külön beszélgettünk is, hogy az 
egyházzá nyilvánítás nem jog, s akkor sem jár automatikusan, ha fennállnak a feltételek. Ha 
ez így van – amivel persze nem értek egyet –, akkor meg indoklással tartozunk.  

 
ELNÖK: Nagyon érdekes a mi státuszunk ebben a helyzetben, mert egyrészt 

törvényalkotók vagyunk, de jelen pillanatban jogalkalmazók vagyunk. A törvény úgy szól, 
hogy az egyházzá minősítés nem alanyi jog. Érthető ez a jogi kifejezés?  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nehezen, de megkísérlem követni elnök urat.  
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ELNÖK: Ennek következtében az előterjesztő azt mondja, hogy van egy logikai rend, 

mely szerint a nagy világvallások hazai képviselőit kívánja támogatni. Ezek az aktában 
ellenőrizhetők, meg is találhatók ezek az igazolások. Ezek a világon nagyon jelentős és 
elterjedt egyházak. Az anglikán egyház az 1 százalékos felajánlásokkal szinte mérhetetlen 
Magyarországon, ezzel szemben a jelen diplomáciai testületünkben négy nagykövet az 
anglikán egyház tagja. Kérdezem, Magyarország külügyi érdekeit szolgálja-e, ha az anglikán 
egyház bejegyzést nyer Magyarországon. Ennek az előterjesztésnek ez volt a logikája. Lehet 
más logikát is követni, de ezért döntöttünk úgy, hogy az országgyűlési határozati javaslat és a 
törvényjavaslat együttes tárgyalását kérjük, mert ha valaki megfelelően indokol, hogy az 
országgyűlési határozati javaslatból át kíván tenni valamely egyházat a törvénybe, annak ne 
legyen akadálya. Egyébként a nyilvánosság előtt elhangzott valótlansággal – nevezetesen 
hogy nincs indokolva – szemben az az igazság, hogy nagyon ritkán adatik meg az, hogy 
nemcsak általános indoklást teszünk egy törvény mellé, hanem részletes indoklást is. Az 
egyházakat külön-külön is indokoltuk.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr azokról beszélt, akik fenn vannak a listán, én 

meg azokra kérdeztem rá, akik nincsenek fenn.  
 
ELNÖK: Aki nincs fenn, az meg úgy kerülhet oda, ha valaki módosító indítványt 

nyújt be, ahhoz indoklást fűz és azt mondja, ezen és ezen okok miatt tessék kivenni a 
országgyűlési határozati listáról és átrakni a törvényben lévő listára. Ezért van az együttes 
tárgyalás. Én ebben nem tudok önnek segíteni, mert számomra volt egy logikai rend, ön pedig 
nem hajlandó elfogadni a törvénynek azt a rendelkezését, hogy ez nem alanyi jog. Ha 
valamely vallási közösséget a másik listán akar látni, azt legyen szíves megindokolni. Én 
megpróbálok kitartani a mellett a gyakorlat mellett, hogy egyetlen egyház nevét sem fogom 
kiejteni. Beszéljünk az elvekről, az általánosságokról! Ha valaki azt mondja, hogy X egyház 
legalább olyan nemzetközi státusszal rendelkezik, mint más bejegyezni kért egyház, akkor azt 
vitassuk meg. Én erre a listára ezeket az egyházakat tudtam az előbb említett logikai rend 
alapján felvenni. De minden képviselőnek joga van dolgozni. Márton Áron püspöknek az volt 
a püspöki jelmondata, hogy nem szégyellem a munkát. Ezt a munkát bármelyik képviselő 
elvégezheti és tájékoztathatja a frakciótársait. Például Nyakó képviselő úrnál van egy lista. 
Vele nem tárgyal?  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, a parlamenti képviselők jogát hangoztatom, 

akiknek tudniuk kell, hogy mi milyen alapon tettünk előterjesztést. Nyilván semmilyen ördögi 
praktika nincs a háttérben, így nem értem, miért nem tudhatjuk meg, hogy melyik az a húsz 
egyház, amelyik megfelel a húsz évnek, a száz évnek meg minden másnak, de ilyen-olyan 
okok miatt, amiket elnök úr vagy elmond nekünk, vagy nem mond el, mégsem kerülhetnek fel 
a listára.  

 
ELNÖK: Szó sincs arról, hogy nem akarom elmondani, sőt, hogy egyszerűbb legyen a 

dolog, le is írtam.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A nemlegeseket nem írta le!  
 
ELNÖK: A 4/1993-as alkotmánybírósági határozat az egyházak közötti különbségtétel 

megengedéséről ír egy pozitív és egy negatív dolgot. Amikor valakit be akarok jegyezni, 
akkor nekem elég a pozitív dolgot leírni. Én az említett logikai rend alapján ezt láttam. Aki 
más logikai rendet követ és másképp lát, az nyújtson be módosító indítványt, s akkor meg 
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fogjuk vitatni, hogy az a logikai alap, amely alapján a javaslatát elő kívánja terjeszteni, a 
valóságnak mennyiben felel meg. Ennél többet most nem tudok önnek segíteni. Megismétlem, 
amit már mondtam: egy logikai rendet követtünk és a nemzetközi kapcsolatrendszernek ez a 
lista felel meg. Két egyház közötti vitába és nem fogok beleszólni, hogy melyik felel meg 
jobban a kritériumoknak. Ezért örültem például a buddhisták szövetsége megállapodásának. 
Megjegyzem, ha az 1 százalékot vennénk figyelembe, akkor a magukat buddhistának vallók 
nem kerültek volna fel a listára. Ma reggel ismét elolvastam a 4/1993-as alkotmánybírósági 
határozatot, amely kifejezetten utal arra, hogy az állam semlegessége nem az ateizmus 
támogatását jelenti, ez pedig csak ebben a koordinátarendszerben értelmezhető. Ezért nem 
érzem magam jogosultnak arra, hogy két egyház vitájába bármilyen módon beleszóljak.  

Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr azt kérte, nevezzük meg, hogy azok 

a közösségek, amelyek nem egyházként, hanem egyesületként működnek, milyen hátrányt 
szenvednek. Én mondanék egyet, amit az egész parlament nem vett figyelembe, rajtunk kívül 
az ellenzék se hangoztatta a parlamenti vitában, ez pedig az egyházi hierarchia megszűnése. 
Ha valakinek egyesületként kell működnie, akkor ő törvényesen nem tud olyan hierarchikusan 
működni, mint ahogy eddig működött egyházként. Ha a Magyar Katolikus Egyház valamilyen 
oknál fogva nem került volna be ebbe a törvénybe és nem lenne egyház, akkor törvényesen 
egyesületként nem tudna működni, mert olyan a hierarchiai felépítése. Ez nagyon sok olyan 
egyházra igaz, amelyik most nem került be a harmincvalahány elfogadott egyház közé. Hogy 
ezt nem tudják felfogni a parlamenti képviselők, az többek között azért van, mert a bíróság is 
és a parlamenti képviselők is dilettánsak ehhez a feladathoz. Ezért mondta a Jobbik, hogy egy 
teljesen más testületnek kellene erről döntenie, mert a parlamentben senkinek nincs meg a 
megfelelő spirituális világszemlélete. Véleményem szerint elnök úrnak sincs meg. Azt 
elismerem, hogy olvasott a témában, ismeri a katolikus teológiát és a Katolikus Egyházat, de 
ahhoz az ön tudása is kevés, hogy a világ összes szellemi útjára valamilyen szintű rálátása 
legyen. Ezért mondtuk azt, hogy olyan emberek kezébe kellene adni a döntést, akik látják és 
ismerik ezeket az utakat. Ebből van az a káosz, amiből egyszerűen nem lehet kilábalni. Önök 
is kétségbeesetten keresik, milyen logikával igazolják azt, hogy ki lesz egyház és ki nem. 
Örülök, hogy elnök úr elmondta, most már a nemzetközi kapcsolatrendszereket próbálják 
logikaként felhozni és azzal magyarázzák, ki kapja meg az egyházi státuszt és ki nem. Örülök, 
hogy ez bekerül a jegyzőkönyvbe; ötven vagy száz év múlva ezt nyilván oktatni fogják majd a 
főiskolákon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezek szerint a parlamenti képviselők azt az információt, 

hogy ki felelne még meg, csak úgy kaphatják meg, hogy bejönnek az irattárba és megnézik. 
Ezt érdekes megközelítésnek tartom, én természetesen meg fogom tenni.  

Továbbra sem értek egyet elnök úrral abban – volt már erről személyes és plenáris 
vitánk is –, hogy amelyik közösség megfelel a feltételeknek és nincs nemzetbiztonsági 
kockázata, arra mondhatjuk azt, hogy nem egyház. A parlament normatívan dolgozik. Mi 
hozhatunk törvényt arra, hogy a gyerekek meddig, mikor, hány éves korig mennyi családi 
pótlékot kapnak, de azt önkényesen nem mondhatjuk, hogy ezen belül Balogh Juliskának 
járna, de a parlament úgy dönt, hogy nem kap, ráadásul indok nélkül mondja azt, hogy nem 
kap. Ez jogalkotási és jogalkalmazási képtelenség.  

Nem értek egyet azzal a kiindulóponttal sem – de ezt majd megvitatjuk –, hogy a 
feltételek megléte esetén az egyházzá minősítés nem jog, hanem valamiféle kegy vagy egyedi 
döntés eredménye – ez egy másfajta törvényértelmezés –, de hogy még indoklás se legyen 
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hozzá, azt végképp abszurdnak tartom. Azt értem, hogy pozitív esetben megvolt az indoklás, 
de nem is onnan akarok senkit se kihúzatni, se az anglikánokat, se mást. Ez teljesen rendben 
van. Azt meg fogom tudni a papírokból, hogy ki felelt még meg, de azt nem, hogy mi volt az 
ok, ami miatt valaki nincs a listán. Márpedig szerintem ez az előterjesztésnek része kell 
legyen.  

Itt szeretném megkérdezni, benne van-e a végső törvényben az, hogy ha valamely 
közösséget a parlament elutasít, akkor az egy évig nem folyamodhat újra. Tehát nem olyan 
egyszerű a játék. Ha nem veszünk fel olyan közösséget, amely megfelel a feltételeknek, akkor 
nem mondhatjuk neki azt, hogy gyere vissza két hét múlva és akkor majd döntünk, hanem azt 
mondjuk neki, hogy egy évig nem jöhet. Mindenki más jöhet, de ő egy évig nem jöhet. 
(Wittner Mária: Nemcsak ő, hanem ők!) Persze, többről beszélek, csak példaként használtam 
az egyes számot. Tehát nem akármilyen súlya van annak, hogy a feltételek megléte esetén is a 
nemleges listára teszünk valakit, mert egy évig gátoljuk meg abban, hogy újra jöjjön. Az 
pedig érdekes feladata lesz a parlamentnek, hogy azoknak, akik egy év múlva újra jönnek, 
ugyanazon feltételek mellett azt mondjuk, hogy most már rendben van a dolog. Milyen alapon 
tudjuk majd ezt mondani, főleg akkor, ha most azt se tudjuk, miért mondja a parlament 
többsége, hogy nem kapja meg az egyházi státuszt.  

Tudom, hogy elnök úr törvénytisztelő ember, értem a felfogását arról, hogy ez nem 
jog, hanem kegy, de egyszerűen nem hiszem el, hogy ezt nem érti, nevezetesen hogy egy évre 
lökünk ki indok nélkül feltételeknek megfelelő vallási közösségeket. Ez nem igazán van 
rendjén! Legalábbis magyarázat nélkül nincs rendjén. Köszönöm, hogy az ismételt érvelést is 
volt kedves meghallgatni.  

 
ELNÖK: Nagyon szívesen, képviselő asszony. Minden képviselő alanyi joga, hogy 

módosító indítványt nyújtson be. Amikor majd egy konkrét esetben fölmerül a módosítási 
szándék, a módosítást előterjesztő pozitív módon indokol, és ha mégsem értünk egyet vele, 
akkor meg fogjuk mondani, hogy miért nem értünk egyet vele. Csöbör Katalin!  

 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm a szót. Nekem nagyon tetszik és nagyon 

örülök, hogy Lendvai Ildikó ennyire szívén viseli az egyházak ügyét. Nem akartam mondani, 
de nem állom meg szó nélkül, hogy volt egy 1990 előtti világ, amikor az egyházak nagyon-
nagyon nehéz helyzetben voltak. Nem tudom, hogy akkor is ennyire a szívén viselte-e a 
sorsukat.  

Nagyon örülök, hogy ez az egyházi törvény előkerült és ezt végre korlátok közé tudjuk 
szorítani. Ez gazdasági kérdés is. Az ország nincs olyan nagyon jó gazdasági helyzetben, 
hogy mindenféle mondvacsinált bizniszegyházaknak egyházi támogatást tudjon nyújtani. 
Végre van ez a törvény! Szerintem minden ellenzéki képviselőnek támogatni kellene ezt a 
törvényjavaslatot, hogy ez a korlát megszülethessen. Mi, bizottsági tagok nagyon sokat 
vitatkoztunk a frakción belül erről a kérdésről, míg végre összeállt egy ilyen kép. Úgy tudom, 
hogy az indoklás a vezérszónoklatban meg fog történni, s a vezérszónok el fogja magyarázni a 
szocialista képviselőknek, hogy a felsorolt egyházak miért nem fognak bekerülni ebbe a 
törvénybe. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Elhiszem, hogy sokaknak fáj, hogy nem kerül bele mind 

a háromszázvalahány egyház a körforgásba. De ha bekerülne, gondolják el, hány egyházat 
kellene támogatni az adófizetők pénzéből, s akkor az adózóknak már nem is jutna pénz a 
megélhetésre. Ezek a szekták – mert én csak szektáknak hívom őket – azért jöttek létre, hogy 
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az állam zsebéből kihúzzák az adóforintjainkat. Maguk pedig bőséggel finanszírozták ezeket 
az egyházakat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Azt hiszem, hogy feleslegesen vitatkozunk. Én is azt 

szeretném hangsúlyozni képviselő asszonynak, amit elnök úr mondott. Ha van olyan 
közösség, amelyről úgy gondolja, hogy jogtalanul maradt ki, módosító indítvánnyal hozza be. 
De a levegőbe beszélni teljesen felesleges. Az általános vitán már réges-rég túlvagyunk. Ez 
nem az általános vita kérdése, ez konkrét kérdés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Én úgy gondolom, képviselő asszony, hogy nyugodt 

lehet a lelkiismeretünk. Két oldalról is. Az egyik oldalról azért, mert azok az egyházak, 
amelyek most egyházként bejegyzésre kerülnek, lefedik Magyarországon a hitvilág 99,5 
százalékát. Azt nem szerettük volna, hogy 380 egyház legyen Magyarországon, annyi, 
amennyi az 1990. évi IV. törvény alapján létrejött, amelyek között – ha tetszik, ha nem, de 
tudjuk, hogy – nagyon sok bizniszegyház volt. Ha a hit gyakorló közösségeit támogatjuk, 
akkor ezeknek a 99,5 százaléka kap támogatást.  

Amikor visszamentünk az 1895-ös törvényben meghatározott egyházakig, akkor az 
önök egyik képviselője, Nyakó István képviselő úr megfelelőnek találta azokat az alaki és 
tartalmi követelményeket, amelyeket a törvény alapján megköveteltünk, és úgy látta, hogy 
ezeknek a feltételeknek megfelelnek azok, akik bent maradtak, akik pedig nem kerültek bele 
ebbe a körbe, azok tartalmi vagy formai okból nem teljesen felelnek meg az elvárásoknak. Ha 
Nyakó képviselő úr nem így látta volna, akkor szóvá tette volna, hogy mely egyházakra 
figyeljünk még. De ott volt Szabó Timea is az LMP részéről, és ő is úgy látta, hogy ez így 
megállja a helyét. Egyedül a Jobbiktól nem tekintettek bele ezekbe a dokumentumokba. Mi 
ezt az álláspontunkat közvetítjük a frakcióban a képviselőknek, de a saját frakciójában ezt ki-
ki megteheti és ezt bármely képviselő nyugodt lelkiismerettel elfogadhatja. Én is ezt teszem. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy személyes mondat és egy másik téma fölvétele. Én 

1990 előtt sem voltam hívő és most sem vagyok az. Ez se nem dicsőség, se nem szégyen. 
Nem egyik vagy másik egyházért lobbizom, hanem azért, hogy a jogot egyformán 
alkalmazzuk a vallási közösségek irányában. Nem a háromszázért lobbizom. Ugyan más 
véleményem volt az elfogadott egyházi törvényről, de most ezt a törvényt próbálom 
alkalmazni. Pusztán azokért emelek szót, akik a feltételeknek megfelelnek, de nem tudjuk, 
hogy miért nincsenek a listán. Ezt azonban már sokszor elmondtam.  

A másik téma, amit szeretnék szóbahozni – beszéltünk már erről elnök úrral, de 
fontosnak tartom, hogy a jegyzőkönyvben is szerepeljen –: az új országgyűlési határozat 
indoklása tartalmazza azt, hogy a bizottság nem döntött azokról a közösségekről, amelyek 
visszavonták az egyházzá minősítésre vonatkozó kérelmüket. Ezt a helyzetet meglehetősen 
aggályosnak tartom. Itt már egy egyházról beszélek. Több ilyen is van, de egynek a levelezése 
van a kezemben. Több úgynevezett kisegyház valóban azt írta Navracsics miniszter úrnak, 
nem értik, hogy miért kellene nekik kérelmezniük az egyházzá nyilvánításukat, ők 
jogfolytonosnak vallják magukat. Ezt értem. Ezek után azonban, amikor a bizottság ezt már 
tudta, elnök úr január 27-én írt egy levelet Iványi Gábornak, a Magyar Evangéliumi 



- 15 - 

Testvérközösség elnökének és kérte a törvény d) és f) pontjában foglalt dokumentumokat, 
hogy foglalkozni lehessen a dologgal. Itt van a kezemben a válaszlevél, amelyben az említett 
egyház azt írja elnök úrnak, hogy kérésére megküldjük ezt, azt meg amazt, az összes 
szükséges dokumentumot. Én értem, hogy elnök úr nem látja egyértelműnek a helyzetet, mert 
azt írták, hogy nem kérelmezik az egyházzá minősítést, mivel jogfolytonosak, elnök úr 
kérésére viszont a bizottsághoz folyamodtak és mindent elküldtek. Ezek után minimum 
kérdőjelesnek tartom – lehet, hogy több ilyen is van, ezt nem tudom, én csak egynek a papírját 
tartom a kezemben, ami elnök úrnak is megvan az irattárban –, hogy igazoljuk mi ezeknek az 
egyházaknak a sorsát, hiszen kaptak a bizottságtól levelet, hogy nyújtsák be a 
dokumentumokat, ami meg is történt, ez az egy legalábbis benyújtotta. Ezek szerint az 
előterjesztő azután döntött úgy, hogy a levél elment, hogy mégsem foglalkozik velük. De az 
minimum felhívás keringőre, hogy kaptak egy levelet, hogy küldjék be az összes papírt az 
egyházzá nyilvánítás céljából. Beküldték, még sincs ítélet a sorsukról.  

 
ELNÖK: Konkrét egyházról továbbra sem fogok nyilatkozni, csak a részletes vitában, 

ha lesz ilyen előterjesztés. Másrészt ha ugyanez az egyházi vezető az MTI-nek kiad egy 
nyilatkozatot, hogy nem kéri az egyházi státuszt, én azt a felelősséget nem vállalom magamra, 
hogy kinek és mikor higgyek.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De írt nekik, hogy küldjék be a papírjaikat.  
 
ELNÖK: Ez a nyilatkozat tegnapi, más nyilatkozatokról már nem is beszélek. Ezért én 

csak egy módon értelmezhetem a kialakult helyzetet: amennyiben a KIM vagy az emberi jogi 
bizottság írásban kap olyat, hogy az illető egyház visszavonja vagy nem kéri a státuszt, akkor 
nem kerül ebbe az országgyűlési határozatba. De hogy miért került bele az országgyűlési 
határozatba, azt konkrét módosító indítvány esetén részletesen megindokolom.  

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézésüket kérem a kis késésért, az alkotmányügyi 
bizottságból jöttem át, ahol már nagyon várják a határozati javaslatot. Tárcaálláspontot tudok 
képviselni: a KIM a javaslatot támogatja.  

Szavazás az országgyűlési határozati javaslat elfogadásáról 

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja az országgyűlési határozati javaslatot. (14) Ki 
nem támogatja? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja az 
országgyűlési határozati javaslatot.  

A bizottság előadója én leszek a plenáris ülésen.  
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Egyebek 

Ha holnap lesz a részletes vita, akkor a másik házban tartunk ülést, és elképzelhető, 
hogy szerdán is lesz bizottsági ülés, ugyanis jön a REPATE-jelentés, jön az ORTT-jelentés, 
meg kell tárgyalni a kommunizmus áldozataival kapcsolatos határozati javaslathoz benyújtott 
módosító indítványokat. Előreláthatólag tehát kedden és szerdán is lesz bizottsági ülés.  

Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 4  perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


