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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 23 perc)  

Elnöki megnyitó  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! A kiküldött napirendi pontok szerint a napirendről szavazunk. Ki az, aki a 
kiküldött napirenddel egyetért? (Szavazás.) 16 igen, 3 tartózkodással a napirendet elfogadtuk.  
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5839. szám)  
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Előterjesztőként) 

Az első napirendi pont a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Az 1-es módosító indítvány Bánki Erik javaslata. 
Kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek? Üdvözlöm dr. Galik Gábort és dr. Fedor Tibort.  

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

Tárcaálláspontot képviselünk, tisztelt elnök úr.  
 
ELNÖK: Igen. 1-es módosító indítvány, amit Bánki Erik jegyez és a Szakja Tasi 

Csöling Buddhista Egyházközség beemelését kéri a törvénybe. Tárca? Az előterjesztő nem 
támogatja.  

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

Tiszteletben tartjuk az előterjesztő álláspontját.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 igen, 17 tartózkodás, 

egyharmad sem támogatja. Zagyva úr nem szavazott, végig nem fog szavazni.  
A 2-es, Demeter Zoltán indítványa, összefügg a 4-essel. Kívánja indokolni? Nem 

kívánja indokolni. Az előterjesztő támogatja. A tárca?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, 8 tartózkodás. Egyharmad megvan.  
A 3-as, Lendvai Ildikó. Indokolni kívánja. Parancsoljon, képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ha megengedi elnök úr, mivel 

kapcsolódik egy másik módosítómhoz is, ott nem fogok szólni, és itt szólok. Elnök úrral 
ugyan tegnap együtt tölthettem az éjszakát, de a többi bizottsági taggal nem volt ilyen 
szerencsében részem, így aztán bocsánat, ha megismétlem nagyon röviden, ami ott elhangzott.  

Függetlenül attól, hogy kinek mi a véleménye az eredeti egyházi törvényről, megvan a 
véleményem, ezzel együtt azt a gyakorlatot indokolatlannak tartom, hogy olyan egyházak 
maradnak ki az elfogadásra ajánlottak listájáról, amelyek valamennyi törvényi feltételnek 
megfelelnek. Értettem és hallottam elnök úr véleményét, hogy nem jog, hanem kegy még a 
feltételek megléte esetén is egy egyház elismerése vagy el nem ismerése, hanem azonban 
szerintem ez az álláspont ütközik mind a kormány hivatalos álláspontjával, amit január 7-én a 
Kossuth Rádióban a kormányszóvivő volt kedves elmondani, és ott bejelentette, hogy minden 
egyház, ami megfelel a törvényi feltételeknek, elismerésre fog kerülni, valamint ütközik az 
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eredeti, önök, pontosabban aztán újabb változatában a Fidesz által, amennyiben ezt már lehet 
követni, beadott törvény indoklásával, ami a Magyar Jogtárban mint hivatalos 
dokumentumban szerepel, amelyben az van, hogy a bizottság valamennyi, a feltételnek 
megfelelő egyházat országgyűlési törvénymódosítással a parlament elé terjeszt. Ezt a 
hivatalos Jogtárat olvashatta valamennyi hozzánk folyamodó, illetve a bizottsághoz 
folyamodó egyház. Azt hitte, hogy hinni lehet a Jogtárnak. Ott az van, hogyha ők megfelelnek 
a feltételeknek, akkor elismerésre javasolják őket. Ez nem történt meg. Ez azzal a súlyos 
hátránnyal jár, nemcsak azzal, hogy most ilyen vagy olyan minőségben működhetnek tovább, 
hanem azzal is, hogy mivel rákerülnek az elutasítottak listájára, egy álló évig nem is 
folyamodhatnak az Országgyűléshez, noha minden feltételnek megfelelnek. Így tehát az ő 
működésük folytonossága a feltételek megfelelése ellenére mindenképpen megszakad.  

Intézményeik elesnek attól a jogtól, ami az egyházaknak van meg, hogy ugyanannyi 
költségvetési támogatást kapjanak mint az állami, önkormányzati intézmények. Ez a jelenleg 
érvényben lévő törvény szerint az iskoláiknál így csak a tanév végéig, szociális 
intézményeiknél csak az évvégéig áll fenn. Mivel egy évig nem folyamodhatnak újra, az 
intézményeik folytonossága is veszélybe kerül, és finanszírozhatatlanná válik. Ráadásul, ami 
tényleg példátlan, erre semmilyen okot és indoklást nem kapnak a parlamenttől. Azt sem 
tudják, hogy egy év múlva most akkor mit csináljanak másként. Hiszen most is megfeleltek a 
feltételeknek. 

Mint tudjuk a parlamenti döntés ellen fellebbezési joguk nincsen, indoklást nem 
kapnak. Úgy kikeríteni a saját törvényünk feltételeinek megfelelő egyházakat a történetből, 
bármilyen jognak nevezzük azt, amit most gyakorlunk, úgy gyakorolni, már amennyiben ez 
egy jog, hogy indokot sem adunk a mellőzéshez, ez példátlan. És ellentmond nemcsak az 
Emberi Jogok Chartájának meg a józan észnek, hanem a méltányos eljáráshoz való, 
alaptörvénybe foglalt jognak is.  

Hát legalább indokot kell kapniuk, hogy ők miért rosszabbak a feltételek megléte 
ellenére, mint azok, akik bekerülnek. Nagyon kérdéses, hogyha már fellebbezéshez nincs 
joguk, vajon milyen jogon élhetnek vagy élhettek-e egyáltalán az Alkotmánybírósághoz 
fordulás jogával. Az Alkotmánybíróságról szóló módosított, tehát új törvény szerint, amely 
embert vagy szervezetet sérelem ér egy törvénynél, az fordulhat ugyan. De őket nem a 
törvény miatt éri sérelem. A törvény maga megengedné, hogy ők egyházak legyenek, hiszen 
megfelelnek a feltételeknek. Nagyon könnyen lehetséges, sőt betű szerint ez lehetséges, az az 
alkotmánybírósági értelmezés, hogy még oda sem fordulhatnak, mert velük nem a törvény 
bánt el, hanem a mi törvényalkalmazásunk, amely a melléklet módosítását illeti. Hová 
fordulhat akkor Magyarországon egy olyan közösség, ami megfelel a parlament által 
elfogadott törvénynek? Indokot nem kapott, hogy még milyen lécet kellene átugrania, hová 
fordulhat a hátralévő egy esztendőben. És ha egy esztendő múlva idefordul, akkor mit fogunk 
másképp gondolni? Hát most is megfelel a feltételeknek. Azt fogjuk mondani, hogy kicsit 
beérett a dolog? Most már szebb a gyümölcs?  

Ezt az eljárást próbálják orvosolni a módosító indítványaim. Azért kettőről beszélek, 
mert ez, amit itt most az elnök úr szavazásra tett fel, ez a 3-as, ez általában fogalmazza meg 
azt az elvet, hogy amely szervezet megfelelt a feltételeknek, arról kerüljön sor - méghozzá a 
törvényben jelzett határidőig, hogy a folytonosság biztosítva legyen - a pozitív döntésre. A 
későbbi módosító indítványom, csak azért mondom el, hogy ne kelljen ezt a hosszú szószt 
újból elmondanom, taxatíve felsorolja azokat az egyházakat, amelyek az én, kétségkívül 
laikus olvasatomban, laikus három-négy órás olvasatomban, amelyben minden dossziét 
megnéztem, megfelelnek a feltételeknek. Legalábbis papírjuk van róla, nyilván nem mentem 
el a bírósághoz megnézni, hogy az a bejegyzés stimmel-e vagy nem. Én 19 ilyet találtam, nem 
írtam rá azt a kettőt-hármat, ahol lehet, hogy megvan, lehet, hogy nem, de én nem találtam a 
dolgot egyértelműnek. Könnyen tévedhetek, ezért igaziból melegebb szívvel javaslom ezt a 
módosítót, ezt a 3-as számút, ami általában oldja meg a problémát. Ennek híján született, 
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hogyha ez nem nyert támogatást, a másik, ami felsorolja a törvény általi feltételeknek 
kétségtelenül megjelölt egyházakat. Könnyen lehet, hogy be fogok adni egy kapcsolódó 
módosító indítványt is, előre jelzem, amennyiben az Országgyűlés mégis elutasítja, magyarán 
a másik határozatban a negatív listára veszi ezeket a vallási közösségeket, akkor legalább 
legyen köteles indokolni. Hát hozzánk fordultak valamivel, beadtak papírokat, mi azt 
mondjuk, hogy nem, és nem mondjuk meg, hogy miért. Hát nincs olyan hivatal, ami ebben az 
országban ezt megengedheti magának. Az ország legfontosabb idézőjeles hivatala, a 
törvényhozás háza engedje ezt meg? De az kapcsolódó módosító indítvány lesz. Paradox 
ugyan, mert adom itt be lelkesen a módosítókat, mert a megoldásban lennék érdekelt és nem a 
botrányban, az már úgyis van, de hasonló módon más ellenzéki frakciókhoz, a 
végszavazásban mi sem fogunk részt venni, tudniillik az eljárás ezen a módon, pláne, ha a 
módosítók nem is kerülnek elfogadásra, ez valami olyan, amiben nem lehet bűnrészesnek 
lenni. Ebben az esetben mi úgy döntünk, mint Pálinkás József, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, aki szintén köszönte szépen a megtiszteltetést, de nem kívánt részt venni az 
eljárásban, noha a törvény feladatot ruházott rá. Tehát pontosan tudta, hogy ez a feladat ilyen 
módon elvégezhetetlen. Köszönöm szépen. És most megspóroltam azt is, hogy a másik 
módosítónál szóljak, sőt megspóroltam azt is, hogy a határozati javaslatnál szóljak, mert ott 
nem tettem mást, mint a negatív listáról leszedtem azt a 19-et, aminek szerintem a pozitív 
listán a helye. Köszönöm a türelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átadom Gulyás Gergelynek, és a 

következőt szeretném mondani.  
 

(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely alelnök veszi át.)  
 

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Szóval nagyon nehéz úgy megkísérelni a 
párbeszédet, ha jogi terminus technicusok tekintetében a másik fél nem kíváncsi arra, hogy 
annak mi a tartalma. Hogy áttérjek - ne jogászként beszéljek csak - a képviselő asszony 
tudományterületére, ez azt jelenti, hogy a Tudományos Akadémia levelének utolsó mondata 
megerősíti azt a jogi álláspontot, hogy az egyházi bejegyzés nem alanyi jog. Ezt ugyan 
képviselő asszony vitatja, vagy nem tudja a tartalmát, hogy mi az, hogy alanyi jog, ami a 14. 
szakaszt jelenti, „bejegyezheti”, legalább a grammatikai értelmezést fogadja el tőlem, hogy az 
nem kötelező bejegyzést jelent, mert akkor teljesen más feltételrendszer volna.  

De hogy a képviselő asszony tudományterületére áttérjek, a logika ezt úgy hívja, hogy 
tautológia. Miközben azt mondja, hogy nem, nekünk kötelező bejegyzés volna, aki a 
feltételnek megfelel, eközben bead egy olyan módosító indítványt, ami alapján valóban igaza 
volna, ha ez volna a törvény szövege. Tessék eldönteni, hogy a hatályos törvény alapján úgy 
gondolja, hogy bejegyezhető és a Tudományos Akadémia levele alapján úgy gondolja, hogy 
bejegyezhető, vagy pedig ezen módosító indítvánnyal kötelező bejegyzést kíván létrehozni.  

Azt én már megszoktam öntől, hogy másképp beszélünk a nyilvánosság előtt, 
másképp beszélünk itt, de ez a saját tudományterülete, ez, úgy gondolom, egy tautológia. Ami 
pedig a megfelelőséget illeti, szeretném nagyon határozottan elmondani, hogy ebben a 
sommás eljárásban, amikor 85 egyház aktáját kellett átvizsgálni, azt gondolom, hogy vannak 
bizonyos pontok, és az ön által benyújtott egyházak közül rettenetesen kérdőjeles és jelen 
eljárásban erre nincs lehetőségünk, mert csak személyes konzultációkkal a bizottság elé 
ideülnek és elmondják, hogy milyen intézményeket tartanak fenn. De azért gondoljunk bele 
abba, hogy mondjuk egy ön által javasolt egyházat – most direkt megint nem mondok 
egyházat – 1999 a bejegyzés éve, az 1 százalékos felajánlások száma 55. Tessék már szíves 
lenni megmondani, melyik európai országban kapná meg az egyházi státust! Miért nem jó 
ennek az 55 embernek vagy legyen duplája, mert nyugdíjasok is vannak, legyen 110 ember, 
miért nem jó egyesületi keretek között gyakorolni az ő vallásukat. Idehívjuk, és ha erre valami 
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értelmes választ kapunk, akkor természetesen más lesz az álláspontunk. De az egy lehetetlen 
dolog, hogy minden feltétel… akkor visszajutunk a ’90. évi IV. törvényhez. Akkor tényleg 
arról szól a történet, hogy azt mondom, hogy vagyunk százan… egyébként zárójelben 
jegyzem meg, bizonyos adatok alapján már az is megkérdőjelezhető, hogy a száz fő megvolt-
e, amikor bejegyezték őket. De ezen most ne vitatkozzunk, mert ez jogi kérdés, bejegyezték 
őket.  

Tehát azt kell világosan látni, hogy most azt kívánjuk elérni, hogy a nagy 
világvallások autentikus hazai képviselői, és itt vizsgálandó majd – adott esetben vissza is 
térhetek erre – az igazolások hitelessége és valódisága. Ez vizsgálandó kérdés, 
különösképpen, ha egy szervezet kiad 12 másik egyháznak, erre van jogi megoldás, és én ezt 
pártolom is, ha ez így igaz, akkor az az egyházi szervezet ismerje el belső jogi személyként 
ezeket az egyházi közösségeket, és megkapják a jogi státust. De bocsánat, amíg ezt a 
protokollt ki nem dolgozzuk közösen, amíg ez a végrehajtási rendeletben nincs meg, addig 
ebben az eljárásban ezeket a kérdéseket nem tudjuk vizsgálni. A továbbiakban az ezer fő 
támogató aláírással idekerül a bizottság elé, akkor van lehetőségünk, mert akkor nem egy 
ilyen dömpingeljárást kell lefolytatni. Akkor ebben az esetben megígérem, hogy a bizottság 
előtt mindenegyes kérdésre alkalmuk lesz válaszolni, és alkalmuk lesz indokolni azt is, hogy a 
vallási egyesülethez képest milyen indok az, ami alapján ők úgy vélik, úgy gondolják, hogy az 
egyházi státus azért illeti meg őket, és itt tisztázni tudjuk, hogy milyen intézményeket tartanak 
fenn, tisztázni tudjuk az állapotukat, tisztázni tudjuk az országos elterjedésüket, sok mindent 
tudunk tisztázni.  

Ennek hiányában, bocsánat, minden egyházra az 1 százalékos kigyűjtés, az alapítás 
éve kint van, amiket ön előterjesztett, a legtöbb nem felel meg az alapítás éve szerinti húsz 
évnek, az az igazolás, amit egy egyház kiadott 12 másiknak, az pedig számomra csak akkor 
tisztázható, ha az illető a feltett kérdésre tud válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
(Az elnöklést dr. Lukács Tamás elnök veszi vissza.)  

 
ELNÖK: Zagyva György! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. A múlt hét óta ugye volt 

már három bizottsági ülés, meg egy parlamenti vita, és többször ki volt nyilvánítva, hogy ez a 
végleges lista, aztán most akkor mondja meg nekem elnök úr, hogy miért játsszuk ezt a 
kutyakomédiát tovább, hogy itt még ma reggel is itt telefonálgatnak, jobbról-balról 
lobbizgatnak. Akkor már a látszatra adjanak legalább, elnök úr, miért nem lehetett ezt 
megoldani. A múlt héten le lett zárva, lenyomták volna a torkunkon, aztán már vége lenne az 
egésznek, erre játszunk itt mindenkivel, már az egész világ összes spirituális embere 
Magyarországon röhög, én meg már unom ezt az egészet. Azok az egyházak, akik most ebben 
benne vannak, függetlenül attól, hogy én például egyetértek velük, szimpatikus nekem, nem 
szimpatikus, elfogadnám, nem fogadnám el, azok is már unják, most már megalázó nekik, 
megalázó nekik. Ráadásul itt teljesen egyértelműen az az üzenete az egésznek, hogy akinek 
van lobbicsoportja, van gazdasági érdeke, van washingtoni nagykövete, meg indiai vallásügyi 
miniszterkapcsolata, az bekerül, akinek nincs lobbicsoportja, nincs gazdasági hatalma, nincs 
30 ezres tagsága, az nem kerül be. 

Az, hogy elnök úr itt még ki is mondta az előbb, hogy az egy szempont, hogyha 
valakinek 55 1%-os befizetője van, az ne legyen egyház. Ne ez alapján döntsük már el. Mi 
elmondtuk a törvény vitájában is, hogy itt egyetlen egy szempont alapján lehet vizsgálni egy 
vallási közösséget, hogy megfelel-e bárminek: minőségi, tartalmi szempontok, hogy az adott 
spirituális vonal spirituális talapzatához hű vagy nem hű. Ehhez meg kell találni azokat az 
embereket, akik ezt meg tudják ítélni, ezek nem mi vagyunk, mert jelzem, itt a bizottság tagjai 
is, meg a 360 akárhány parlamenti képviselő is ehhez spirituális analfabéta, dilettáns. Nem ért 
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hozzá. Senki nem ért hozzá. Én se, meg senki, hogy ezt meg tudja ítélni az összes 
világvalláshoz kapcsolódó különböző vallási csoportoknak a spirituális útjait, tevékenységét. 
Mert aki mondjuk lelkész a parlamentben, református, az meg tudja ítélni a református vagy 
esetleg a keresztény csoportoknak, vallási közösségeknek a spirituális tevékenységét. Jó 
esetben, jó esetben! Nagyon-nagyon jó esetben meg tudja esetleg ítélni egy egzotikus távol-
keleti vallásról, amiről véletlen olvasott egyetemista korában, hogy megfelel-e valamilyen 
szintű kritériumnak. De hogy mindegyik világvallás mindegyik különböző csoportjáról átfogó 
képet tudjon alkotni egy átlag parlamenti képviselő, az a világon nincsen.  

És egyébként tegye mindenki a szívére a kezét, hogy akiket itt felsorolnak egyházakat, 
azokat mindenki ismeri, és mindenki el tudja dönteni, hogy az a spirituális tevékenység, amit 
azok végeznek, az adekvát vagy nem adekvát. Miről beszélünk? És közben teljesen 
egyértelmű, hogy itt vannak lobbicsoportok, akik kőkeményen belobbiznak itt egyházakat, 
utána meg azok az egyébként becsületes, csak a spirituális tevékenységgel foglalkozó 
kisegyházak, akiknek 55 agy 155 befizetője és 67 tagja van, és a szerencsétlen nem lobbizgat, 
de esetleg meg is tehetné, mert én is beszéltem olyan egyházi vezetővel, aki azt mondja, hogy 
„ja, hát én ismerem ezt meg ezt az államtitkár. Fel kellett volna hívni?” Hát, mondom, ezek 
szerint fel kellett volna hívni, igen, mert van, aki felhívta. És aki felhívta, az bekerült, aki nem 
hívta fel, nem került be. És akkor ez alapján vagyunk büszkék erre az egyházi törvényre? 
Ennyit ér.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó, Gaudi Tamás!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elnök úr szavai 

számomra végképp megvilágították, hogy elnök úr is tudja, hogy ez mennyire következetlen 
eljárás. Hadd vegyem sorba, mit mondott. Elnök úr azt mondja, hogy hát azokat az iratokat 
ellenőrizni is kéne. Miért? A most beterjesztetteknél ellenőrizték és a többinél nem? Előre 
tudták ezek szerint, hogy kit fognak beterjeszteni? Nyilván nem erre gondolt elnök úr. 

Elnök úr hivatkozik az 1 százalékra. A most elfogadni javasolt egyházak között van 
olyan, nem is egy, még az indoklásban is felmerül ez, nagyon helyesen egyébként nagyon 
kicsi egyházakat is javaslunk, nem azokkal van a baj, de jó néhány van olyan a beterjesztettek 
közül, amelyeknek 1 százalékos befizetése kisebb, mint egyik-másik be nem terjesztett 
egyházé. Hiszen nem azt kifogásolom, hogy kik vannak beterjesztve ebből a szempontból, 
hiszen a törvény ezt nem írja elő, csak jelzem, hogy ki fogunk tudni mutatni, már most 
látszott ez, olyan egyházakat az elfogadottak közül, amelyeknek kisebb az 1 százalékos 
befizetése. Ez tehát semmiképpen nem volt törvényi szempont.  

Elnök úr beszél a magyarországi húszéves egyházi bejegyzésről. Szeretném itt 
felolvasni, nem is annyira elnök úrnak, hanem mindnyájunknak, mert elnök úr nyilván tudja 
ezt, az elfogadott törvényt. Nem húsz éve kell egyházként bejegyezve létezni, hanem vagy 
egyesületként kell létezni húsz éve, tehát, akit tíz éve jegyeztek be egyházként, de korábban 
egyesületként is működött, az a törvény betűje szerint megfelel a húszéves működésnek, sőt 
alapelőírásnak a húszéves egyesületi működést tekinti a törvény. Odaírja aztán a paragrafusba, 
hogy ebbe a húszévesbe beszámít az az idő is, amit egyházként töltött. Ezért soroltam fel 
azokat tehát ebbe a 19 vagy akárhány egyházba.  

Ráadásul a húsz évet sem mindenkire kötelezőnek tekinti a törvény, hanem 
vagylagosan állapítja meg a százéves nemzetközi működést. Megint csak a kimaradt 
egyházak vagy egyik vagy másik szempontnak megfelelnek. Ami az ezer fő aláírását illeti, 
hogy majd akkor megvizsgáljuk. Elnök úr, a most elutasított egyházak közül van olyan, ott 
van a dossziéban önöknél, amelyik 1100 aláírást már most is beterjesztett, holott ilyen 
kötelezettsége jelenleg nem volt. Akkor nála miért várunk? Megvan az 1100 aláírás is, és ott 
van az elutasítottak között. Ezek szerint ez sem volt szelekciós szempont. Ami pedig a 
Magyar Tudományos Akadémia levelét illeti, hát ugyan már elnök úr, mindnyájan 
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elolvashattuk ezt a levelet. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke mintegy kioktatja a 
bizottságot vagy a parlamentet arról, hogy amit tőle kérdeznek, az a törvény 
fogalomrendszere szerint tudományosan nem eldönthető. A levelét azzal zárja, hogy mivel ő 
ebben nem tud segíteni, csináljon a bizottság, amit akar. Hát aki tud magyarul, az pontosan 
tudja, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő jogilag azt javasolja nekünk, mert ez akkor úgy is 
lehetne értelmezhető, hogy jogilag azt javasolja nekünk, hogy aki nem felel meg a feltételnek, 
azt is terjesszük elő. Illetve, ha ezt így értjük, ahogy elnök úr, akkor akár azt is javasolhatja 
nekünk, hogy holnap a bélyeggyűjtőket nyilvánítsuk egyháznak, holott nyilván nem ezt akarja 
mondani, a levél nem erről szól. A levél arról szól, hogy ő nem tud a bizottságnak segítségére 
lenni, oldja meg a bizottság ezt a problémát, ahogy akarja. De ha mind az akadémia elnöke, 
de őt most hagyjuk ki, ő nyilván elmondja, hogy mire gondolt, mind én olyan csökött 
agyvelejű vagyok, hogy nem tudom felfogni, mi az alanyi és a nem alanyi jog közötti 
különbség a törvényben, mert azt hiszem, hogy mindenkit be kell terjeszteni.  

Elnök úr, ha én csökött agyvelejű vagyok, mit mondjak az előterjesztőkről? Szeretném 
felolvasni a Magyar Jogtárban, én sem magamra gondolok és így az előterjesztőkre is, az 
előterjesztők ugyanazt gondolták, mint én most, szeretném felolvasni az idézetet. A parlament 
Magyar Jogtárából szeretném elolvasni, hogy értelmezték az előterjesztők a törvény 
elfogadásakor ezt a helyzetet. Az előbb már idéztem. Még egyszer mondom: nem én 
értelmezem így, maguk az előterjesztők. És önök, az előterjesztés indokló szövegének 
ismeretében fogadták el, amiben szó szerint ez áll. Ha az egyesület esetében az egyházi 
elismerés valamennyi feltétele fennáll, a bizottság törvénymódosítási javaslatot terjeszt az 
Országgyűlés elé. Az előterjesztők értelmezték így. Nem én. Hogy van az, hogy most akkor 
az előterjesztők is annyira képzetlenek voltak jogilag, hogy nem voltak képesek felfogni, 
hogy az eredeti szövegben, magában a paragrafusszövegben nem alanyi jog szerepel? Ha ők 
nem voltak képesek felfogni, én nem vagyok képes felfogni, de itt ők számítanak, hogy kéne 
felfogni az ide folyamodó vallási közösségeknek? Ide van írva. Még az is ide van írva, 
Magyar Jogtár, előterjesztők által készített indoklás, hogy egyáltalán miért kell ezeket a 
feltételeket teljesíteni. Ideírja, elmagyarázza: „az egyházként való elismeréshez szükséges 
feltételek azt célozzák, hogy egyértelműen csak vallási tevékenységet végző szervezetek 
kérhessék az egyházként történő elismerésüket”. Innen folytatja úgy, amit idéztem, hogy „és 
ha a feltételek megvannak, akkor a bizottságnak elő kell terjeszteni a törvénymódosítást”. 
Nem tudom, elnök úrék beszéltek-e, én most már nem követem, hogy a második indítványnak 
ki volt az előterjesztője, egy biztos, hogy itt ül, mert úgy emlékszem, hogy Gulyás alelnök úr 
előterjesztő volt… Nem? Jó, van itt a törvénynek előterjesztője? Hadd kérdezzem meg. Igen, 
akkor bizonyára tud nekem válaszolni, nemcsak a mostani előterjesztő, hanem a képviselő úr 
is, hogy ha most nem mindegyiket gondolják előterjesztőnek, akkor miért íratták be a Magyar 
Jogtárba, hogy márpedig, aki a feltételeknek meg fog felelni, az a parlament elé fog a 
támogatott listára kerülni. Vagy az egyik igaz, amit most mondanak, hogy ez nem alanyi jog, 
vagy a másik igaz, a probléma az, hogy ez írásban van, és mindenki, aki hozzánk fordult, ezt a 
hivatalos Jogtárban olvashatta. Köszönöm szíves figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlen mondattal kívánok reflektálni annyiban, hogy 

az indoklás és a normaszöveg jogilag teljesen különböző értelmezésű. A normaszöveg 
kötelező mindenkire, az indoklás meg olyan, amilyen. Gaudi-Nagy Tamás!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődéssel 

figyeltem a vitát, jogászként különösen elgondolkodtató elemeket vélek felfedezni ebben a 
mostani eljárásban, illetve jogalkotási folyamat is már önmagában figyelemre méltó volt. 
Tulajdonképpen számomra két alapelv sérül ezzel az egész folyamattal, és ezt szeretném 
megosztani önökkel, illetve a sajtó nem túl népes, de mégis csak jelen lévő képviselőivel, 
mégpedig azt, hogy egyrészt a jogbiztonság mint egy nagyon fontos jogállami értéket látom 
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teljesen tönkre zúzódni ebben az egész eljárásban, másrészt pedig az átláthatóságot. Tehát ez 
a két alapelv egy szerintem viszonylag jól működő elv, alapelv, normálisabb országokban. 
Nemrégiben egy svéd zöldpárti képviselő asszonnyal volt alkalmam beszélgetni, európai 
parlamenti képviselővel, aki elmesélte, hogy az átláthatóság Svédországban azt jelenti, hogy 
az ember ír a hatóságnak egy levelet, az három órán belül felkerül a hatóság honlapjára, a 
válasz garantáltan jogszabályi határidőn belül megérkezik, amely szintén felkerül a hatóság 
honlapjára, de az csak egy a jéghegy csúcsából, az átláthatóságból.  

Na most az, hogy gyakorlatilag, ahogy Zagyva Gyula nyilván a maga indulatosabb 
módján, de mégis csak úgy gondolom, hogy helyesen rámutatott arra, hogy gyakorlatilag ez 
tulajdonképpen jogállami szempontból tarthatatlan, ami folyik. Egyszerűen az folyik, hogy 
olyan metódussal zajlik ez a döntéshozatali folyamat, amely nem átlátható. Tehát fogalmunk 
sincs arról gyakorlatilag, hogy az a 67 egyház, akit most ugye a kilőttek listájára helyeznek, 
tulajdonképpen mivel érdemelték ki ezt a státust. Mik azok az egyes indokok az egyes 
egyházak kapcsán, amelyek a törvényi feltételek meg nem létéről árulkodnak. Ezt senki nem 
tudja, azért a kormánypárti oldalon sem látom, hogy olyan nagyon komoly mély ismeretek 
lennének erről az egyházi jogállásról, és maguk az egyházak sem. Tehát gyakorlatilag 
átláthatatlan folyamat közepébe, egy dzsungelbe kerültünk, amelyből tulajdonképpen 
valahogy úgy tudom képileg felrajzolni, hogy minél jobban próbálunk kikecmeregni, annál 
jobban belegabalyodunk az indákba. Tehát gyakorlatilag az egész úgy, ahogy van, úgy rossz. 

És mi elmondtuk a vitában, nagyon nagy türelemmel, nagyon nagy tisztelettel 
elmondtuk ebben az egyházi törvény vitában, hogy az, ha a bíróságok kezéből kivesszük a 
nyilvántartásba-vételi eljárás fölötti kontrollt, ugye a törvényesség egyik fontos elemét 
vesszük ki a rendszerből, és ehelyett be fog jönni egy politikai szempontú, átláthatatlan 
lobbiérdekeken alapuló döntéshozatali folyamat, lám, itt vagyunk, üdvözöljük önöket a 
fedélzeten, olyan hajóra szálltunk, amelyre önök tettek rá minket, mindenkit, és 
tulajdonképpen valóban méltatlan, rendkívül méltatlan helyzetbe hozzák azokat az 
egyházakat, amelyek között nyilván vannak, hogy úgy mondjam, arra érdemtelenek, erről 
most nyilván hosszú vitát lehetne folytatni egy pohár bor vagy egy korsó sör mellett, hogy 
melyik egyház kinek szimpatikus. Nekem például fáj, hogy az Ősmagyar Egyház szintén a 
kiütöttek között áll, noha 1972 óta működik, Los Angelesben, az angyalok városában hívták 
életre magyar testvérek, és egy nagyon értékes eszmerendszerrel, rítussal és egyházi tanítással 
rendelkezik. Az ősi magyar tudást kapcsolja össze az egyistenhittel.  

Miért kell, hogy kikerüljenek? Azért, mert ha jól emlékszem, a húszéves egyházi 
működés normatívájának nem felelnek meg, noha ’72 óta mégis működnek, meg mondjuk 
azért több ezeréves ősmagyar tudást mutatnak fel. Ez úgy, ahogy van, most már tényleg egy 
ilyen paródiának látszik. És hát főleg azoknak eshet nagyon rosszul, akik tényleg olyan 
komolyan veszik. Hát én is komolyan veszem a hitbéli kérdéseket, de rajtunk kívül még van 
egy pár ember, aki ezt szeretné komolyan venni. De nagyon nehéz most már itt bármit is 
komolyan venni. Tehát egyszerűen nem tudom, hogy mi lesz ennek a következménye. Tehát 
hogy fog ebben bárki megnyugodni? Hogy fogja lemosni magáról egy egyház, aki most 
bekerült valami rejtélyes módosító módján… a 25. számú módosító révén bekerül a listára, az 
hogy fogja lemosni magáról azt, hogy ő nem egy lobbiérdekek mentén kitrükközött, 
ügyeskedett, egyházi státust nyert el, hanem ő arra érdemes volt. És hogy fogja 
megmagyarázni, hogy fogja megérteni egy olyan egyház, aki egyébként normatíve még a 
saját törvényének is megfelelne, de mégis az önök szubjektív döntése alapján nem kerül be a 
listára, hogy fog ő megnyugodni ebben. Hogy én most holnaptól kezdve nem vagyok egyház. 
Nyilván gyakorolja a hitét, elmondják, de valóban nem a létszámon múlik, ha 55-en ajánlanak 
fel 1 százalékot, Jézus is egyedül kezdte igazából ezt a történetet, ha jól emlékszem, tehát nem 
voltak túl sokan annak idején. Tehát úgy szépen lassan elindult, volt egy pár apostol mellette, 
ha jól emlékszem, tehát nem azon múlott, hogy hányan vannak Jézusék, tehát, ha számra 
mérincskélnénk… (Moraj.) (Közbeszólások: Mikor jegyezték be?)  
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ELNÖK: A tárgyi tévedéseket később majd kijavíthatjuk, de öné a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát én nem tudok róla, hogy Jézusnál 

többen lett volna Jézus, tehát egy személy, volt egy istenfiú… de lehet, hogy nagy bűnt 
követtem el… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, ezt a vitát ne folytassuk, van közöttünk 

püspökhelyettes is, fogadja el azt, hogy az egyház a pünkösdkor alakult háromezer ember, 
aztán vártak 300 egynéhány évet, miután állami elismerést kaptak, tehát a 12 apostol nem volt 
egyház, de a további tárgyi tévedéseire is megadom a lehetőséget önnek.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Például rendben, hogyha belementünk ebbe, 

segít nekem egyházi ügyekben járatosabb kollégám, és mondja, hogy Krisnának egy 
tanítványa volt, Buddhának három tanítványa volt. Tehát nem a számokkal lehet ezt 
jellemezni. Tehát abszolút tévút. Mondom, hogy jogbiztonság és az átláthatóság, a 
jogállamiság, a rule of law, az Európai Tanácsban naponta 65-szor hallom ezt az ottani 
közgyűlésen, hogy a jog uralmát kellene biztosítani a 47 európai tanácsi tagállamban. Hát 
jelentem, Magyarországon nem biztosíttatik a rule of law, a jog uralma az egyház 
bejegyzésével kapcsolatban. Ilyen tekintetben mondjuk Azerbajdzsán mellé állhatunk 
szerintem, 600 politikai fogoly van ott, ők meg azt a részét nem teljesítik a rule of law-nak, de 
ez így, ahogy van, katasztrófa.  

 
ELNÖK: Igen. Gulyás Gergely és Harrach Péter következik. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak egy mondatot szeretnék hozzászólni a 

vitához. Amilyen eljárást most az Országgyűlés folytat, az nem az a teljes eljárási folyamat, 
amit a törvény rögzít. Itt ugyanis arról volt szó, hogy az Országgyűlés szabadon dönt arról 
első körben, hogy a törvény erejénél fogva milyen egyházakat jegyez be, majd ezt követően 
van egy eljárás, ahol ezer aláírást be kell nyújtani és a többi. Ez még nem ez az eljárás. 
Gyakorlatilag a december 30-án meghozott törvénynél az Országgyűlés meghosszabbította a 
saját lehetőségeit annyiban, hogy február 29-ig döntsön. És ezt a döntést saját diszkrecionális 
jogával élve meghozza, szemben mondjuk Szlovákiával, ahol 15 egyházat jegyeztek be, és ezt 
követően a folyamat még lehetőséget ad újabb egyházak bejegyzésére. Mi 31 egyházat 
jegyzünk be, de ez még a törvény elfogadásához kapcsolódik, tehát teljes eljárást ezeknek az 
egyházaknak nem kell végigjárni. Az ezer aláírást nem kellett benyújtani. Tehát mindazok a 
jogi felvetések, amikben van sok igazság, azokat akkorra érdemes tartogatni, amikor majd az 
ezer aláírással alátámasztottan a törvény szerinti eljárásban rögzítetten adják be vallási 
közösségek, egyesületek az egyházi nyilvántartásba-vétel iránti kérelmet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Harrach Péter.  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Úgy gondolom, hogy egy ilyen törvény megalkotásánál 

legalább két utat lehet járni. Magam ugyan nem vettem részt ebben a második változatnak az 
előkészítésében, annak idején az egyik utat választottuk, vagyis a teljes kört próbáltuk lefedni, 
akik valódi hitéleti tevékenységet folytatnak, és ez végül módosításra került. Megértem és 
elfogadom ezt a második változatot is. Hiszen ez a rendezés szempontjait egyházanként 
próbálja megvizsgálni, és hogy ezek a szempontok nem ugyanazok minden egyháznál, arra 
hadd mondjak egy példát. Az előbb némi vitát váltott ki az 1 százalék. Nézzük meg a Kopt 
Egyházat! Nyilván a magyarországi képviselői nem teszik ki azt a mértéket, amit egy 
keresztény, nálunk honos felekezetnél megtalálunk. De az is igaz, hogy a Kopt Egyházat mint 
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az egyik legősibb keresztény egyházat, méltatlan dolog lenne 1 százalékos felajánlással 
vizsgálni. Tehát talán így érthető, hogy az egyházanként nagyobb súllyal megjelenő 
szempontok különbözők.  

Amit az előbb Lendvai képviselő asszony említett, én úgy gondolom, hogy az indokok 
igénye tulajdonképpen egy helyes kérés. De a feltételek megléte esetén kötelező bejegyzés, az 
valóban nem működik, hiszen a benyújtás feltételei ezek, és nem a bejegyzésé. És még egy 
szempontot hadd mondjak, úgy gondolom, hogy ez az egyházanként történő alapos 
vizsgálódás nem ugyanaz mint a lobbiérdekek teljesítése. Tehát amit az előbb mint vádat 
hallottunk, az úgy érzem, hogy eltúlzott, hiszen egy ilyen, felelős törvényalkotók által 
elvégzett vizsgálódás mégsem tekinthető lobbiérdekek teljesítésének. És az a jelenség, amit az 
előző törvénynél láttunk, az egy olyan burjánzást eredményezett az egyházak esetében, 
aminek két oka volt, vagy személyi ellentétek, tudunk rá példát mondani vagy pedig az 
előnyök biztosítása. Erre is mindenki tudna a saját körzetéből képviselőként olyan szociális 
otthont említeni például, ahol a bentlakókat arra késztették, hogy egyháztagnak nyilvánítva 
magukat, megszerezhessék az egyházi normatívát. Az én körzetemben is jöttek ilyen jelzések. 
És ezek után most mint derék intézményfenntartók próbálnak tiltakozni.  

Tehát úgy gondolom, hogy egy áttekinthetetlen tömeg alakult ki az egyházi címkével 
rendelkezők között sok visszaéléssel, ezt a burjánzást vissza kell szorítani, és nem támogatni, 
mert azok a módosítások és kezdeményezések, amik sok kis újabb egyházat, felekezetet 
szeretnének bevenni, azok ezt a burjánzó rendszert akarják munícióval ellátni, és ez nem 
helyes. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 3-as pontról szavazunk. Bocsánat, Lendvai Ildikó! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, hogy húzom az időt, de hát vallási 

közösségek sorsáról beszélünk. És ez az a hely, ahol mód van erről beszélni, eltekintve az 
éjszakai órákról, mert úgy látom, ma is éjszaka lesz a részletes vita.  

Gulyás képviselő úr szavaihoz kapcsolódnék, mert érzem benne a jó szándékot. Azt 
mondja, hogy ez még nem az igazi teljes eljárás, és itt most kiemelhetünk néhány egyházat, 
amit ilyen vagy olyan okból, egyetértek a Kopt Egyházat illető indoklással is, valamiért 
fontosnak tartunk. 

Igen ám, csak a törvény azt mondja, hogy amely egyházakat most elutasítunk, azok 
egy évig nem jelentkezhetnek. Magyarán jól kiszúrtunk azokkal, akiknek a bizottság levelet 
írt, hogy már most küldjék be a dolgaikat, nem kell az ezer fő, mert minisztériumnál, itt-ott 
jelentkeztek, mert akinek most nem lenne itt a papírja, az holnapután beadhatná, és jönne az a, 
most már teljesebb vizsgálat, amit alelnök úr mond. De nem, mivel kénytelenek vagyunk 
rátenni őket a nemleges listára, ezáltal hátrányba hozzuk őket. Megnéztem, hogy tényleg 
kénytelenek vagyunk-e nemleges listát is összeállítani, mert nyilván egy megoldás lenne. 
Sajnos igen. Sajnos igen, elnök úr is bólogat, aki jogász, tudniillik azt fogalmazza meg 
ugyanaz a 14. §, hogyha egy határozatban rákerülnek erre, akkor egy évig nem pályázhatnak.  

Néztem azt is, hogy nem lehet-e úgy kibújni ez alól, de még nem a népi 
kezdeményezés alapján döntünk, sajnos nem. Mert a 34. § (2) bekezdése azt mondja, hogy 
mindenben ugyanúgy kell eljárni.  

Meg kell jegyeznem, ha mindenben ugyanúgy kell eljárni, akkor mégis elkövettünk 
egy problémát, hibát, tudniillik a 14. §-nak egy alpontja, a népi kezdeményezés szabályainál 
azt mondja, hogy ha a feltételek nem állnak fenn, azt a bizottság a törvényjavaslathoz 
kapcsolódóan jelzi. Nem jeleztük, hogy a feltételek kinél állnak meg és kinél nem. Csak hogy 
mondjam, hogy honnan idézek: ez a 14. § (3) bekezdése. A mi bizottságunk a népi 
kezdeményezés alapján az egyesület egyházként terjedő elismerésére vonatkozó 
törvényjavaslatot terjeszt be, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek, ezek ugye az 
ismertek, nem állnak fenn, azt a bizottság a törvényjavaslathoz kapcsolódóan jelzi, majd a 



- 15 - 

már említett 34. §, ami a rendkívüli eljárásban február 29-ig ideterjesztett egyházakról szól, 
azt mondja, hogy minden szabályt be kell tartani február 29-ig, kivéve, hogy nem kérjük a 
népi kezdeményezés ezer aláírását. Ez esetben tehát az előttünk fekvő előterjesztés más 
szempontból hibás, nemcsak az én tartalmi aggályom miatt. Nem jelzi, hogy kik nem feleltek 
meg a feltételeknek, ha ezt jelezné, akkor rögtön kiderülne, hogy kik felelnek meg. És akkor 
bizony, ahogy Harrach képviselő úr nagy örömömre mondta, mégis csak felmerülhetne 
valamilyen formában az indoklás igénye, mert rögtön kibukna, hogy ki az, mi az, ami 
megfelel a feltételeknek, hiszen ott nem lenne a nemleges jelzés.  

Ezt mi nem hajtottuk végre, úgy tárgyalta a parlament tehát a törvény általános vitáját, 
és most már más papír nem igen tud születni, a részletes vitáját is, hogy nem felelünk meg az 
előterjesztésnek, és őszintén szólva nem a formai kekeckedés izgat engem, hanem a vitát teszi 
lehetetlenné, ha nem tudjuk meg, hogy ki miért van a nemleges listán vagy ki miért van a 
pozitív listán. Nem várható el szerintem a parlament 300 valahány képviselőjétől, ami tőlem 
elvárható volt, hogy három és fél órát ott töltsek Ilonánál, és átnyálazzam az összes papírt. 
Tőlem meg az nem várható el, hogy feltétlenül jól állapítsam meg azt a 19 egyházat. Azt 
kellene tehát legalább a papírra rátenni, és ez esetben visszavonni az előterjesztést, amit itt a 
saját törvényünk előír, mert ez esetben, ha mégis valaki majd Alkotmánybíróságon 
foglalkozhat az üggyel, akkor formai hibák miatt úgy megsemmisítheti, mint a huzat. 
Köszönöm szépen szíves figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Tényleg csak egy mondat, hogy ezt a népi 

kezdeményezés kapcsán írja elő a törvény. Kétségkívül a 14. szakasz (3) és (5) bekezdésére 
utal az átmeneti szabály is, de a népi kezdeményezésnél viszont kivételt tesz, mert a népi 
kezdeményezés maga az ezer aláírás.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A 34. § (2) bekezdését, ha elolvasná a képviselő úr, 

akkor az derül ki, hogy a (3), (5) bekezdés szerinti eljárásban kell dönteni, kivéve, hogy nem 
kell a népi kezdeményezés szabályait alkalmazni.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): De képviselő asszony, én pontosan ezt mondtam, 

hogy miután a népi kezdeményezés szabályaira vonatkozik a kivétel, valóban utal a 
jogszabály a 14. szakasz (3) és (5) bekezdésére, de attól nem tudunk eltekinteni, hogy a (3) és 
az (5) bekezdés a népi kezdeményezést említi. Tehát még egy speciális eljárásban vagyunk, a 
népi kezdeményezés viszont ki van véve később.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A népi kezdeményezés szabályai, ami egy másik 

törvény, különben nem írná oda ez a 34. §, hogy figyelembe kell venni a (3)-tól (5) 
bekezdésig, az (5) bekezdés kizárólag azzal foglalkozik, ami itt nekem a problémám.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): De ha a (3)-at olvassuk, akkor a népi 

kezdeményezés alapján egyházként történő egyesületi elismerés esetén írja elő azt, hogy 
ebben az esetben külön jelzi a bizottság. A 14. szakasz (3) bekezdés: „a népi kezdeményezés 
alapján az egyesület egyházként történő elismerésére vonatkozó törvényjavaslatot terjeszt az 
Országgyűlés elé. Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, azt a 
bizottság a törvényjavaslathoz kapcsolódóan jelzi, és erre hivatkozik a képviselő asszony. 
Erre mondom azt, hogy azért láttam már egyértelműbb jogi szabályozást, ezt készséggel 
elismerem, de a népi kezdeményezéshez kapcsolódó kötelezettségek abban az eljárásban, ahol 
még nincs népi kezdeményezés, nem támaszthatóak feltételként.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, ugyanazt a törvényt olvassák-e. Lendvai 
Ildikó! 

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Szemlátomást nem mindnyájan olvastuk, ami nem 

róható fel senkinek. Csak még egyszer szeretném elolvasni a 34. § (2) bekezdését, ez a 
február 29-i klauzula ott elmondja, hogy a miniszterhez kérelmet benyújtó egyház e törvény 
szerinti elismeréséről az Országgyűlés a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok, azon 
szabályok, ami a népi kezdeményezésre vonatkoznak, az hogy van. Hogy ezer aláírást be kell 
nyújtani, nem az egyéb szabályok kivételével alkalmazza. Az, hogy nekünk indokolni kell 
vagy pontosabban oda kell írni, hogy megfelel-e a szabályoknak vagy nem, az nem a népi 
kezdeményezés szabálya. A népi kezdeményezés szabálya arra vonatkozik, hogy hogy adok 
be népi kezdeményezést. (Dr. Gulyás Gergely: A (3) bekezdés szerint ez az értelmezés 
megengedett, és logikus is egyébként.) Melyik? A magáé vagy az enyém? (Dr. Gulyás 
Gergely: A 14. szakasz (3) bekezdés.) De ezt most melyik értelmezésre mondja?  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Arra, amit képviselő asszonynak említettem, 

hogy ezeket a szabályokat a törvény kifejezetten a népi kezdeményezés esetére írja elő. 
Miután ebben az esetben a népi kezdeményezés alól az Országgyűlés a döntésnél fel van 
mentve, ezért ugyanezek a szabályok nem támaszthatóak. Hiába hivatkozik egyébként a 
törvény valóban a (3) és (5) bekezdésre… (Lendvai Ildikó: De akkor miért hivatkozik?) Azért, 
mert úgy kellett volna a (3) bekezdésre hivatkozni, és akkor nincs ez a jogvita, hogy a népi 
kezdeményezésre vonatkozó szabályokat értelemszerűen nem kell ideérteni. Tehát az az 
eljárás, ami a népi kezdeményezés szerint indul, az eltér attól, ugyanúgy, ahogy az 
Országgyűlés bejegyezte az első 14 egyházat, akkor sem vitatkoztunk azon, hogy van-e ezer 
aláírás, hogy megindokoljuk-e, hogy a 368 egyházból kit veszünk nyilvántartásba és kit nem.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha azt mondja az alelnök úr, hogy egyértelműbben 

kellett volna megfogalmazni a nem tudom, hányas paragrafust, akkor mit szóljanak a 
folyamodó egyházak.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az értelmezésünk egyértelmű szerintem.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Na most az értelmezésről ne nagyon beszéljünk. Az 

előbb kiderült, hogy az értelmező indoklás tökéletesen mást mond mint a paragrafus, és 
egyébként elnök úr helyesen mondta, hogy a paragrafus számít. Akkor ezek szerint itt meg az 
értelmezés lenne egyértelmű és a paragrafus nem. Egyház legyen a talpán, aki így eligazodik.  

 
ELNÖK: Zagyva György! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Harrach képviselőtársamhoz lenne egy 

kérdésem, meg egy megjegyzés Harrach képviselő úrnak, hogy visszautasítanám azért, hogy 
ön azokat, akik kritizálják a törvényben ezt az eljárást, ahogy az egyházakat bejegyzik, azt 
rögtön belerakja abba a skatulyába, mint hogyha azt szeretné, hogy 386 egyház legyen 
Magyarországon és minden biznisz által működjön. Mert az ön szavaiból ez derült ki. Most 
mondja már meg képviselő úr, hogy például az, amit mi elmondtunk javaslatként a törvény 
vitájában is, hogy mondjuk egy testület megvizsgálja szellemi alapon az egyházakat, ott miért 
ne derülne ki, hogy például ki nyúl jogosulatlanul az egyházi keretekhez, ki az, aki mondjuk 
jogosulatlanul egy öregotthonban egyházat létesített. Miért ne derülne ki ez alapján? Tehát 
pontosan ott derülnének ki ezek a simlisségek, mert ott úgymond a lelki tevékenység is meg 
lenne vizsgálva. Pontosan ott derülnének ki. Tiszta víz lenne a pohárban, és elkerültük volna 
ezt a méltatlan eljárást. Tehát én azért hadd utasítsam már vissza, hogy nekem majd azt 
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kelljen magyarázgatnom az önök támadásai miatt, mondjuk a saját szavazóimnak például, 
hogy mi szektákat védünk. Mert önök efelé terelik a vitát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk, és egyébként egy megjegyzésem 

engedtessék meg, hogy legyen. Ugyan nem a módosító indítványról szólt ez a vita, de meg 
kell mondanom, képviselő asszony, hogy most dicsérő szavak következnek. Én azt gondolom, 
hogy a vita maga színvonalas volt. A 3-as pontról szavazunk. A kormányt kérdezem, és utána 
szavazunk.  

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

Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 3-as pontot? (Szavazás.) 3 igen, 15 tartózkodás, a 

bizottság nem támogatja. Az 5-ös következik. Most már csak tárcaálláspont jön, miután az 
előterjesztő a bizottság.  

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

Nem.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ellene senki, 16 tartózkodás, a 

bizottság nem támogatja.  
A 6-os?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 18 tartózkodás, a bizottság nem 

támogatja.  
A 7-es? Tárca? 
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mindenki tartózkodott, a bizottság nem 

támogatja.  
 A 8-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki tartózkodott, a bizottság nem támogatja.  
A 9-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 15 tartózkodás, a bizottság nem 

támogatja.  
A 10-es?  
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DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem.  

 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Mindenki tartózkodott, a bizottság nem támogatja.  
A 11-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki tartózkodott, a bizottság nem támogatja.  
A 12-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen és 15 tartózkodás, a bizottság nem 

támogatja.  
A 13-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen és 14 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 14-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 18 tartózkodás, a bizottság nem támogatja.  
A 15-ös?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 14 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 16-os?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 17 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja. 
A 17-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 17 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
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A 18-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 15 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 19-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17 tartózkodással a bizottság nem támogatja.  
A 20-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 17 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 21-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 17 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 22-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

előterjesztő véleményét tiszteletben tartva…  
 
ELNÖK: Bocsánat, nincs előterjesztői vélemény, az Alkotmányügyi bizottságnál volt, 

itt nincs, mert mi vagyunk az előterjesztők. Tárca?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az Alkotmányügyi 

bizottság ülésén, ha minden igaz, egy olyan érdekes információnak a birtokosai lehettek a 
képviselőtársak, hogy ezen egyházzal kapcsolatban Washingtonból érkezett egy rejtélyes 
telefon, hogy ezt az egyházat mindenképpen be kell venni a hivatalos egyházak listájára. 
Rubovszky György képviselőtársunk tette ezt a viszonylag meglepő bejelentést. Az hagyján, 
hogy lobbimunka folyik a háttérben, és ő ezt még be is jelenti, mondjuk ez végül is az 
átláthatóság felé tett lépés, ezt így is lehet értékelni valahol, de viszonylag aggályos dolog, 
hogy Washingtonból kézivezérléssel döntik el, hogy melyik egyház kerüljön be és melyik 
nem. Mindenképpen arra kérdeznék azért rá, hogy – Szabó Timea képviselőtársunk nincs itt, 
de feltenném a kérdést inkább akadémiai szinten, hogy – ki az, aki valamit tud erről a Magyar 
Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége nevezetű szervezetről. Milyen szempontokat kellene 
nekünk itt figyelembe vennünk a döntéshozatal előtt? Köszönöm. 

 



- 20 - 

ELNÖK: Akkor megpróbálok válaszolni: a Magyar Reform Zsidó Hitközségek 
Szövetsége két táborra szakadt, a SZIM Salom és a Bét Orim Szervezetek, akik az 1868-as 
törvény alapján azt mondják, hogy az ortodox neológ irányzat mellett létezett a 
reformirányzat, részt vettek a szabadságharcban, ezért a Habsburgok az 1868-as törvénybe 
őket ezért nem vették be, de léteztek. Na most ebbe a vitába én annyiban nem állnék bele, 
meg kellő ismereteim nincsenek, mert ha az izraelita hitfelekezetek egymás között ezeket az 
irányzatokat elismerik, akkor azt gondolom, a parlament meg felteszi a kezét, és azt mondja, 
mint a lóversenypályán, hogy „úgy, ahogy vagytok”, ez a szerződés vagy megállapodás 
tudtommal még nem jött létre, de nem kizárt, hogy létrejöhet. Tehát, hogy a többiek elismerik, 
hogy valóban ez az irányzat létező. Ami pedig a washingtoni telefont illeti, erről én se igent, 
se nemet nem tudok mondani, ahogy szokás mondani: se megerősíteni, se cáfolni nincs 
lehetőségem, így abban az esetben ez egy magántelefon. Miután éjjel kettőig részt vettünk itt 
a parlamentben, ilyen telefonról biztos, hogy nekem tudomásom nincs. Gulyás Gergely! 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Egyrészt javaslom, hogy szavazzunk, másrészt 

jelzem, hogy a Fidesz-frakció ugyanúgy fog szavazni ezen egyház esetében is, mint ahogy a 
többi egyház esetében tette.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16 tartózkodással a 

bizottság nem támogatja.  
A 23-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság nem támogatja. 

Zagyva György!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úrhoz lenne egy kérdésem, ugye itt a 

vallásügyi és emberi jogi bizottság nagyon szépen kibújt a felelősség alól, itt a Reform Zsidó 
Közösség megítélésénél, nem is mindenki szavazott, de az Alkotmányügyi bizottságnál 
megkapta az egyharmadot, tehát minden rendben van. Mindenki felteheti most már a kezét, 
mindenki moshatja a kezeit, mindenki hű maradt a koncepcióhoz, hogy tartózkodnak minden 
egyháznál, viszont elnök úrhoz lenne egy kérdésem: elnök úr, ön mit gondol, ez a Reform 
Zsidó Hitközség be lesz véve egyházként a folyamat végére, vagy nem lesz?  

Csak azért kérdezem…  
 
ELNÖK: Bocsánat, nem tudom, hogy figyelte-e a szavazást. Ha a gondolataim és a 

tetteim eltérnének egymástól, az problémát jelentene, akkor önvizsgálatot kéne tartanom.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Én azt kérdeztem, elnök úr, hogy ön mit 

gondol, hogy a parlamenti szavazás végére ez a vallási közösség egyház lesz, vagy nem lesz 
egyház. Nem azt kérdeztem, hogy elnök úr hogy fog erről szavazni, hanem, hogy mi lesz a 
folyamat vége az elnök úr szerint. (Moraj.)  

 
ELNÖK: Bocsánat, a jövendőmondás és a jóslás kategóriája egy másik eset. Egy 

kicsit, Lendvai Ildikó mondanivalójával nem azonosulva, de megértve az üzenetét, én azt 
gondolom, az a helyes magatartás, ha bizonyos vallási közösségek egymással megállapodnak 
például abban, hogy valóban ezek az irányzatok vannak, akkor jobb, hogyha adott esetben a 
parlament is ebben a kérdésben nem foglal állást, hanem hagyja, hogy működjön. Ilyen 
megállapodás nincs, ennek következtében én azt gondolom, hogy ma nem tudunk mást 
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csinálni, minthogy elfogadjuk, hogy nincs ilyen megállapodás. Ez nem egy szubjektív dolog, 
hanem egyszerűen ők egymást jobban ismerik. Az irányzatok jobban ismerik egymást. De 
miután már szavaztunk róla, ezért a 24-es pontot kérdezem.  

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

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 14 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja. 
A 25-ös? (Lendvai Ildikó: Na, mi van, Orbán Viktor gyerekei…?)  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ez a jó ízlés határán túlmegy, mert egy 

magánesemény a keresztelő. Ennyi a megjegyzésem. (Lendvai Ildikó: Kétségtelen.) 
 
ELNÖK: Bocsánat, tárcaálláspont?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem. (Lendvai Ildikó: Nocsak!)  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? Gaudi képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha jól sejtem, itt Iványi 

Gábor nevével fémjelezhető szervezetről van szó. Sok mindent el lehetne mondani tartamilag 
az ő tevékenységéről, amely az elmúlt két és fél évben erőteljes Gyurcsány Ferenc-imádatban 
merült ki, és számos esetben rendkívül magyarellenes kirohanásokat intézett több esetben a 
magyar közélet különböző szereplői ellen, a Turul-madárra tett gyalázkodó kijelentéseket. 
Tehát ez az ember azon túl, hogy még egyházi vezetőként próbálja magát feltüntetni, azon túl 
a hajléktalanügyben is meglehetősen gyászos szerepet játszik, tehát több, elég komoly 
információm van arról, hogy az általa vezetett intézményekben, finoman próbálok 
fogalmazni, nem kellően hatékony a pénzeszközök felhasználása, sőt ennél még rosszabb a 
helyzet, gyakorlatilag nagyon komoly aggályok szólnak arról, hogy ez a szervezeti rendszer, 
amely miatt ő itt most krokodilkönnyeket hullat, „hogy, jaj istenem, kiesnek a 
hajléktalanbizniszből”, hát igen, kiesnek a hajléktalanbizniszből, kívánom én neki, és azt is, 
hogy bánja meg azon bűneit, amelyet azon testvérei ellen követett el, azon felekezeti 
testvéreivel szemben, amelyet ő a társaival elkövetett, Majsai Tamással és a többiekkel együtt, 
akik mindig is élen jártak, ha magyarellenességhez kellett embereket gyűjteni, ők az elsők 
között mindig ott vannak. Morvai Krisztina ellen is ők gyűjtötték az aláírást, az ELTE-ről 
való kizárása érdekében és a többi, ilyen emberek számomra méltatlanok arra, hogy 
egyháznak nevezzék magukat. Az, hogy megfelelt-e a törvényi kritériumoknak, vagy nem, azt 
szokás szerint megint nem tudjuk, mert nem átlátható a rendszer. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miután egyikünk sem tartozik abba a kétharmadba, 

amelyik dönteni fog, talán felesleges is a vitánk, de szeretném megjegyezni, hogy nagyon 
veszélyes vizekre evezünk, hogyha egy lelkész, akár egyházvezető politikai tevékenységéhez 
kapcsoljuk a szervezet előírásnak megfelelését vagy nem. Ezen már volt vitám elnök úrral is. 

Én nem gondolom, hogy valaki vagy lelkész vagy politikus, hiszen akkor azt kellene 
gondolnom, hogy a frakciókban ne üljenek lelkészek, és ezt egyáltalán nem gondolom, a 
mienkben is ültek. A lelkésznek éppúgy joga van, nyilván nem a szószékről, hanem közéleti 
emberként politikai tevékenységet folytatni. Ez helyes és rendben lévő dolog. De hogy aztán a 
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politikai tevékenysége alapján döntsük el, hogy a szervezete egyház vagy nem egyház, ezt 
bármely pártból hangzik el, tiszteletben tartván az emberről való véleményét, hát ezt tartanám 
igazán életveszélyesnek, úgyhogy őszintén remélem… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.) 
Úgy tudom, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal tényleg jelzett, bármelyik szervezet esetében? 
Nyilván nem tudhatom a titkokat, de hogy… (Dr. Gulyás Gergely: Van olyan szervezet, 
amelyik évről évre szerepel…) Az viszont igen veszélyes lesz, hogyha olyan egyházak, 
amelyek megfelelnek a feltételeknek, azt mondta a nemzetbiztonság, hogy nem, de mi nem 
tudjuk meg, hogy azért nem, nyilván nem az indok. De itt ebben az esetben hétszentség, hogy 
nem erről van szó, mint ahogy mondja is Gulyás alelnök úr. Inkább csak jelzem, hogy ez egy 
újabb problémát jelent, de mondom, bízom benne, hogy ez a vitám, hogy a politikai 
tevékenység beleszámít a minősítésbe, ez most köztünk egy magánvita, és abszolút nem az 
előterjesztők véleménye, noha olykor előterjesztői oldalról is hangzik el hasonló célzás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én szeretném, ha tárgyszerű lenne a vita, és szavazzunk. 

Azzal mindenki kifejezheti a véleményét. Az a tárgyszerűséghez hozzátartozik, ha egy olyan 
vallási közösség, amelyik a minisztérium előtt decemberben tüntet az egyházi törvény ellen, 
és mégis bejegyzésre javasolt, akkor nagyon nehéz lenne indokolni, hogy itt bármifajta 
politikai szempont vezet bárkit. Ezért kérdezem, tetszik tudni hozzászólni, vagy kíván 
hozzászólni? Igen. (Lendvai Ildikó hangosítás nélkül szól.) Bocsánat, akkor egy lépéssel 
tessék tovább lépni. Ez azt jelenti, hogy nem politikai szempontok alapján döntünk. Mert ha 
úgy döntenénk, akkor azt a vallási közösséget nem… (Lendvai Ildikó: Most ez történt!) Nem.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Félreértés volt, elnök úr nem az Evangéliumi 

Közösségről beszél.  
 
ELNÖK: Ha valakik tüntettek az egyházi törvény ellen, és mégis azt javasoljuk, hogy 

egyházi státust kapjanak, (Dr. Gulyás Gergely: És ez történt.) … Nem erről a közösségről van 
szó, aki tüntetett. (Dr. Gulyás Gergely: Javasoltunk olyat bejegyzésre, aki a KIM előtt 
tüntetett.) A Krisna hívők, Jehovások, több ilyen van. Köszönöm szépen. Ki az, aki a 25-ös 
indítványt támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 1 nem, 14 tartózkodással a bizottság nem támogatja.  

A 26-os?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 tartózkodással a bizottság nem támogatja.  
A 27-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 14 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 28-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság nem támogatja.  
A 29-es?  
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DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem.  

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság nem támogatja.  
A 30-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 15 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 31-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A tárca 

képviselőjét szeretném megkérdezni az igencsak rövid, tömör elutasítás bővebb indokairól az 
Őskeresztény Apostoli Egyházzal kapcsolatban, és utána megint feltenném a költői kérdést 
mint ilyen teológiai kérdésekben viszonylag kevésbé tájékozott ember, hogy elnök úr vagy 
bárki tudna-e segíteni abban, hogy mit kell tudni az egyébként szimpatikus elnevezésű 
Őskeresztény Apostoli Egyházról, akkor szívesen vennénk egy rövid tájékoztatást.  

 
ELNÖK: Igen, kíván válaszolni a tárca? Nem kíván válaszolni. (Derültség.) Varga 

László képviselőtársunk.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ez egy nem olyan régen működő, Kecskeméten van egy 

kis közösségük. Jámbor, igen jámbor fajták, (Élénk derültség.) nincs különösebb probléma 
velük, de nem ütik meg azt a mértéket, amit azt hiszem, hogy elvárnánk ahhoz, hogy egyház 
legyen.  

 
ELNÖK: Igen, Lendvai Ildikó. 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nyilván gyakorlatból ismeri őket a képviselő úr, én csak 

a papírjaikat néztem meg, a papírjaik szerint 1946 óta működnek Magyarországon és 66 más 
országban van gyülekezetük. Ettől nálunk még lehetnek természetesen, de azért olyan kis 
jelentéktelennek nem mondanám.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szórakoztatóbb lenne ez a megítélés, 

mindenki kapna egy kis pálcát, és minden egyháznál így törnénk egyet. Akkor én is beszállok 
a szavazásba, hogyha törhetünk mind pálcát.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Rendben. Gaudi-Nagy Tamás szokásos egy mondata. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, tehát a bővített egy mondatom úgy szól, 

hogy azt a mértéket vagy mércét volna kedves megjelölni Varga képviselőtársam és lelkész 
úr, hogy tulajdonképpen miért nem ütik meg a mércét. A hitéleti szinttel vagy a rítussal… 
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, visszavontam azt, hogy nem üti meg a mércét. 
Bocsánat.  

 
ELNÖK: A jegyzőkönyv számára a mondat visszavonva. Nincs több, szavazunk. A 

31-est ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 14 tartózkodással a bizottság nem támogatja. 
A 32-es? 
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság nem támogatja.  
A 33-as?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 14 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 34-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 14 tartózkodással a bizottság nem 

támogatja.  
A 35-ös?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Szabad megkérdezni a tárcát, hogy ezzel mi van?  
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Röviden annyit, hogy a taoizmus természetesen egy világegyház. Maga a Magyar Taoista 
Egyház nincs húsz éve bejegyezve, erről konkrét tudomásunk van. Arra vonatkozóan, hogy ez 
autentikus képviselője-e az ősi taoizmusnak, nem áll rendelkezésünkre semmiféle 
dokumentum. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Zagyva György! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ha már itt a kormány képviselője elmondja, 

hogy a Magyar Taoista Egyház nincs húsz éve bejegyezve egyházként, akkor azért 
pontosítanék. Ha itt a 35 egyházánál egynél kikérjük a véleményt, legalább pontosan mondják 
már el. Húsz éve ugyan nem egyház, de a húszéves egyesületi és egyházműködésnek eleget 
tesz, illetve az meg, hogy a nemzetközi működését nem látják igazolva, akkor magyarázzák 
meg nekem, hogy hogyan kéne például a Taoista Egyháznál a nemzetközi működést igazolni, 
meg mondjuk vannak olyan világegyházak, ahol nagyon nehéz igazolni, tehát nincs a 
törvényben lefektetve, hogy milyen igazoló papírt kell behozni. Tehát az, hogy a Krisna 
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Tudatú Hívők hoztak az indiai vallásügyi minisztertől egy pecsétes papírt, amit elfogadott a 
bizottság… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, a Taoista Egyházról szíveskedjék beszélni.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Arról beszélek. Tehát önök, többször 

hivatkoztak arra, hogy a Krisna Tudatú Hívők behoztak egy papírt, miszerint az indiai 
kulturális miniszter asszony adott nekik egy igazolást, hogy elfogadja, elismeri őket hindu 
vallási irányzatnak vagy vallási közösségnek. Tehát akkor azt kérdezem, hogy például most a 
Magyar Taoista Egyháznak azt kellett volna csinálni, hogy kilobbizza valami ismerősén 
keresztül, hogy a kínai kulturális miniszter ad egy papírt, amit el sem tudnak olvasni, amiben 
elismerik, hogy igen, egyébként a Taoista Egyház létezik a világon és a sárga császár 
alapította 5200 éve, csak azért, hogy elhiggyék és hogy ez egy autonóm vallási irányzat, 
körülbelül 500 millióan követik a világon, és a magyar taoista közösség megfelelő elvek 
alapján követi a taoizmust. Ezt kellett volna kilobbizniuk? Mert nincs megjegyezve az a 
kritérium a törvényben, hogy mi alapján kell ezeket az igazoló papírokat összegyűjteni, tehát 
ezek egyéni érdekek alapján, mondjuk a Krisnások voltak annyira ügyesek, hogy eszükbe 
jutott, hogy elmenjenek a vallásügyi miniszter asszonyhoz valami ismerősükön keresztül 
Indiába, más kisebb csoportok meg nem voltak ennyire rafináltak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt már mondta. Lendvai Ildikó! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak a papírokról tudok beszélni, mert természetesen 

egyik vallási közösségben sem vagyok otthon, de a beadott papírjaik szerint, valóban, ahogy a 
képviselő úr mondja, 1989 óta működnek egyesületként, majd később egyházként 
Magyarországon, és számos dokumentumot adtak be – nem tudom ellenőrizni – nemzetközi 
kapcsolataikról, és az egyik legismertebb világvalláshoz való tartozásukról. Pont megint 
ugyanoda lukadtunk ki, hogy lehet ezeknek a dokumentumoknak nem hitelt adni, de akkor 
most elölről kell kezdenünk minden papírnak a szőrözését. A feltételeknek megfelelnek, 
gondolom, nem feltételezhető, hogy taoista vagyok, és ezért lobbizok, de a papírok szerint ők 
bizony idetartoznak, és hogy ne volnának világvallás, azt szerintem ebben a teremben senki 
sem mondja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Próbálom itt követni az eseményeket, ennek 

érdekében az internet keresőjére vagyok kénytelen szorulni, és hát elég szép, meggyőző 
honlappal találkoztam a Magyar Taoista Egyház nevét beütve a világhálón. És hát bizony itt 
nagyon komoly dolgokat talál az ember, nyilván nem akarok itt belemenni hosszadalmasan, a 
teljes valóság iskoláinak, tanainak az ismertetésébe, életerő, energia, szellem és a többi, de hát 
egy elég komolyan összeszedett koncepció, és hát nyilván ez egy 500 milliós világvallásnak 
tulajdonképpen a magyarországi leágazása. Tehát hogyha már csak pusztán ezt a szempontot 
vizsgáljuk, hogy mennyire tehetjük meg vagy mennyire szerencsés megtenni, inkább így 
fogalmazok, hogy egy emelkedőben lévő, gyakorlatilag világbirodalommá vált Kína egyik 
legmeghatározóbb vallási irányzatával szemben azt, hogy mi jobban tudjuk a tutit, és 
szerintünk ők nem férnek bele, mert nem elég ügyesek, alkalmasak, képesek és a többi, 
szerintem nem túl szerencsés, ráadásul politikailag sem túl bölcs dolog. 

Ha már politikai mérlegelési rendszerbe vittük be az egészet, mert ugye meg sem 
szólalnánk, intéznénk a dolgunkat, foglalkoznánk azzal, hogy miért nem a biciklitolvajokat 
üldözik és miért a gárdistákat, foglalkozhatnánk itt ezer dologgal az Emberi jogi bizottságban, 
de ha már idehozták elénk, hogy politikai szempontok alapján mérlegeljünk az egyházak 
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felvételénél, akkor bizony azt kell mondjam, hogy politikai szempontok alapján is, meg az 
egyház alapelvei, értékelvei alapján, az egyházakkal szemben támasztott kritériumok alapján 
nem tehetjük meg. Nevetséges, tarthatatlan, hogy a Magyar Taoista Egyházat nem vesszük be 
az egyházak körébe.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr a múltkori ülésen kinyilvánította, 

elmondta, hogy voltak olyan egyházak, amiknél kritériumként meg elvként az is szerepet 
játszott az elfogadásuknál, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatait elősegíti. Több 
nagykövet olyan vallású, konkrétan ki is mondta elnök úr, hogy az Anglikán Egyházról van 
szó, meg még említett másokat is, amik többek között azért kerülhettek be, hogy 
Magyarország nemzetközi kapcsolatait elősegítik, úgymond. Akkor kérdezem én, hogy 
Kínának az egyik legnagyobb vallási irányzata nem segíti elő Magyarország nemzetközi 
kapcsolatait.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen, 14 

tartózkodással a bizottság nem támogatja.  
A 36-os?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Szabad megkérdezni, hogy miért? Ha nem is olyan nagy 

világvallás, de körülbelül ugyanaz a helyzet, megvan a magyarországi múlt, a 
világegyházakhoz való kapcsolatok dokumentációja. Mi baj van vele?  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Mint ahogy már jeleztük, a mi tudomásunk szerint az indiai kulturális minisztérium és az 
Indiai Nagykövetség a Krisna Tudatú Hívők közösségével kapcsolatban jelezte, hogy 
autentikus hindu vallási iránynak tartja, nem tudunk róla, hogy a Vaisnava vonatkozásában 
hasonló dokumentum beérkezett volna. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Még egyszer elmondom. A vita elején 

elmondtuk, hogy méltatlannak tartjuk, hogy csak és kizárólag lobbiérdekek alapján van itt 
most már az elfogadása. És meg szeretném kérdezni, hogy önök például jártak-e 
Somogyvámoson a Krisna-faluban, ami a Magyarországi Krisna Tudatúak faluja, jártak ott, 
látták… 

 
ELNÖK: Bocsánat, kérdést tettem fel. Dolgozok, elnök úr.  
 
ELNÖK: Igen, azt feltételezi, hogy 89 egyházi székhelyen jártunk… 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nem, én azt kérdeztem, hogy a 

magyarországi Krisna Tudatú Hívők falujában jártak-e az urak. Látták? És akkor meg akarom 
kérdezni, hogy Nandafalván jártak-e, ahol a hindu vallási közösségnek van egy hasonló faluja. 
Nyilván nincs annyi gépük, nincs annyi gazdasági hátterük, nincs annyi európai uniós pénzük, 
mint a krisnásoknak. Nincs egy olyan fülesük a minisztériumból, aki elmondja nekik, hogy 
„gyerekek, annyi a bejegyzésetek feltétele, hogy fel kell hívni az indiai miniszter asszonyt, és 
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kérni kell egy nyomorult papírt, amiben elismeri, hogy ti adekvát hindu vallási nézeteket 
vallotok”. És ha most itt megkérdeznék az indiai kulturális miniszter asszonyt, most 
felhívnák, hogy gyorsan fussa át a hindu vallási közösség hitelveit, ugyanazt mondaná, hogy 
igen, megfelel első ránézésre a hindu hitelveknek. Csak ők nem voltak ennyire ügyesek és 
kimondatlan tény, hogy önök világvallásonként körülbelül egy közösséget engedélyeznek. Ez 
nincs leírva, de ez az irány, amit ki tudok következtetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, elmondtam az elején, hogy ez a sommás 

eljárás, amit a törvény 28. vagy nem tudom, hányadik szakasza biztosít számunkra, hogy 
egyszerre ennyi egyházzal kell foglalkoznunk, nem tartom lezártnak, és remélem, hogy ha 
beadják a kérelmüket, akkor itt, ebben a teremben fognak ülni, és be fogják mutatni, milyen 
tevékenységet folytatnak, és utána akkor tudunk dönteni róla.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Még egy kérdésem lenne, elnök úr. Azt 

szerettem volna ezzel a közösséggel kapcsolatban megkérdezni, hogy történt-e ugyanolyan 
megkeresés a magyarországi hindu közösségek irányába, mint amilyen esetleg történt a 
magyarországi iszlám és buddhista közösségek irányába, hogy közös sorban induljanak, és 
alakítsanak egy szövetséget. Mint ahogy a buddhista egyházak alakítottak egy közösséget. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, szeretném ezt lezárni, és nagyon egyszerű: részemről sem a 

buddhista, sem az iszlám, sem a hindu közösségek felé ilyen megkeresés nem volt. Világos? 
Gaudi-Nagy Tamás! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából 

próbálom itt megint csak követni az eseményeket, és ugye itt azért azt látjuk, hogyha jobban 
elolvassuk a Hindu Vaisnava Egyházról szóló ismertetést, akár a Wikipédián, akár a saját 
honlapjukon, hogy elég komoly és meggyőző dolgokat találunk. Így írja, hogy „gyökereiben 
India a világ egyik legősibb kultúráját hordozza, és ugye ennek a személyes egyistenhitre 
épülő rendszernek a képviselői, megjelenítői Nandafalván működő közösség tagjai 441-en 
vannak, van egy nagyon szép templomuk, amely 18 kilométerre Ópusztaszertől található, és 
tulajdonképpen egy nagyon nyitott, nagyon közhasznú tevékenységet folytatnak. Én nem 
értem, hogy miért kell nekünk az ősi hindu tanítások iránt elkötelezett egyházról most itt ilyen 
jellegű kinyilatkoztatást tenni, hogy túl könnyűnek találtatnak. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, csak arról tudunk, amennyiben… ne kérje számon, az 

iratokban ezt megtaláljuk, egyébként honnan veszi, az én adataim szerint – de teljesen 
mindegy – 269 tagja van. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Itt van a Wikipédia friss, hivatalos 
információja.) Nem vitatkozunk! A 36-ost ki támogatja? (Szavazás.) (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Jó, hát nem fejeztem be, mi támogatjuk.) 4, tartózkodott 14, a bizottság nem 
támogatja.  
Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló határozati javaslat (H/5854. szám) 
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Előterjesztőként) 

 
Áttérünk az országgyűlési határozatra. 1-es pont. Tárcaálláspont?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Lendvai Ildikó!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem szeretnék érvelni, mert ezt már kifejtettem. A 

tárcát a következőről szeretném kérdezni, lehet, hogy az egész vitánk felesleges. Gulyás 
képviselő úr elmondta, és hát miért ne adnék helyt neki, azt a törvényi értelmezést, hogy itt 
nem kell azokat a szabályokat alkalmaznunk, amik a népi kezdeményezéssel idekerült 
egyházakra vonatkoznak, hiszen ezért nem fogjuk megjelölni, hogy ki nem felel meg a 
feltételeknek. Ha én jól olvasom a törvény 14. § (5) bekezdését, akkor az, hogy negatív lista 
legyen, az is a népi kezdeményezéssel idejött egyházakra vonatkozik. Ha alkalmazzuk a 
számukra nem kedvezőt, magyarán azt, hogy be kéne jelölni a dolgokat, akkor miért nem 
alkalmazzuk a számukra kedvezőt, hogy most nem alkotunk tiltólistát, hiszen nem népi 
kezdeményezéssel jöttek ide. De ez nem vita, hanem kérdés. A tárcától kérdezem.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, annyi van, hogy ez a törvény a tárcának semmiféle hatáskört az egyházi elismertetési 
eljárás során nem biztosít. Egy hatásköre van a tárcának, nyilvántartásba veszi azokat az 
egyházakat, amelyeket az Országgyűlés elismer.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergely! 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Félre el kellett volna mennem, de miután ez 

fontos kérdés, szerintem a népi kezdeményezés esetén ezt követően az OVB értékelheti úgy, 
hogy itt nincs kizáró ok. A részletes vitáig még gondoljuk végig, hogy nekünk van-e bármi 
tennivalónk, de ha egy népi kezdeményezést ő benyújt az OVB-hez, akkor az OVB mondhatja 
azt, hogy miután ez nem olyan eljárás volt, nem zárják ki a lehetőséget. Az én logikám 
alapján az OVB megtehetné azt ugyanezen indoklással, hogy azt mondja, hogy ezekben az 
esetekben nem kell az egy évnek eltelni, mert ez nem az az eljárás volt. 

 
ELNÖK: Bocsánat, most a módosító indítványról beszélünk. Miután a képviselő 

asszony beterjesztette, azt a törvényi értelmezést fogadta el, hogy be kell terjeszteni, a tárca 
azt mondta, hogy nem. A részletes vitában majd kifejtjük. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 2 
nem, 14 tartózkodással a bizottság nem támogatja.  

A 2-es?  
 
DR. GALIK GÁBOR kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16 igennel és 2 tartózkodással, a bizottság 

támogatja.  

Egyebek 

Egyebek következnek. A Külügyi Hivatal értesített arról, hogy március 8-án Azonos 
értékű munkáért azonos fizetést címmel uniós tagállami nemzeti parlamentek 
szakbizottságainak részvételével az Európai Parlament nőjogi és esélyegyenlőségi bizottsága 
látogat ide, erre lehet jelentkezni február 17-ig. Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik, és kérem, 
hogy aki még részt kíván venni, a titkárságon iratkozzon fel. Bizottsági döntést kérek: ki az, 
aki még jelentkezik? (Nincs jelentkező.) Más jelentkező nem lévén, Gaudi-Nagy Tamás! 
Tessék! (Jelzésre.)  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Fontos lenne, remélem, 

még itt tudom tartani képviselőtársaimat, mert közérdekű lenne a dolog, de lehet, hogy az 
ebéd ennél fontosabb. Elnézést kérek, hogy feltartom önöket. Szeretném az elnök úrnak 
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megköszönni, hogy gondoskodott róla, hogy a 2002 és 2010 közötti emberi jogi 
jogsértésekről szóló részjelentés felkerült végül is az Emberi jogi bizottság honlapjára angol 
változatban is. Ezt azért is üdvözölhetjük, hiszen a Magyarország elleni nemtelen támadások 
kapcsán elfelejtik a támadók sokszor, hogy mi történt itt az elmúlt 8 évben, ez egy jó adalék 
erre. Arra kérem még elnök urat legfeljebb, amit szóban is megtettem neki telefonon, hogy 
valami magyarázó szöveg még kerüljön oda. Mert hogyha magyarul van ott, hogy itt található 
az angol fordítása ennek a részjelentésnek, akkor az angol ember nem fog odatalálni.  

A másik pedig egy javaslat lenne az elnök úr felé, hogy én javaslom azt, hogy 
pontosan a Magyarország elleni nemtelen támadások sorozatában szerintem egy jó térféllel jó 
lehetőség lenne, hogyha kapcsolatot keresnénk az Európai Parlament szabadságjogi 
bizottságával, és én indítványoznám az elnök úrnak azt, hogy valahogy keressük a lehetőségét 
annak, hogy ezzel a bizottsággal egy közös, akár kihelyezett egynapos ülést tartva meg tudjuk 
vitatni azt, hogy tulajdonképpen mi a probléma Magyarországgal, és el tudjuk nekik 
magyarázni, hogy például az elmúlt 8 évben például a részjelentés által is tartalmazott módon 
milyen jogsértések történtek Magyarországon. Kérem elnök úr segítségét ebben.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, tájékoztatom, hogy az Európai Parlament raportőrei, illetőleg a 

Velencei Bizottsággal a bizottság elnöksége fog találkozni.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Eddig az volt az elnök úr gyakorlata, és ezt nagyon 

méltányosnak tartottam, hogy az ilyen nemzetközi találkozón minden párt egy-egy 
képviselője részt vehetett. Szeretném kérdezni, hogy volna-e erre mód a Velencei Bizottság 
látogatásánál, tudniillik a hírek szerint épp az egyházi törvényről érdeklődnek. Bizonyára 
megérti elnök úr, hogy pártunknak van, és észre is vette, álláspontja. Tehát volna-e erre 
lehetőség?  

 
ELNÖK: Erre azért nem tudok válaszolni, mert a megkeresés a két bizottság 

elnökségének érkezett. A Velencei Bizottságról az értesítés az Alkotmányügyi és az Emberi 
jogi bizottság elnökségének érkezett. Ha úgy érkezik, hogy szeretnének velünk tárgyalni, 
akkor én továbbra is fogom tartani ahhoz magam, hogy ötpárti legyen. Az, amit a Külügyi 
Hivatal átküld, hogy hogyan kívánnak tárgyalni, sőt, konkrét és nagyon szoros időpontot is 
adtak, én ebbe nem tudok beleszólni. Azt meg, hogy a Külügyi Hivatalhoz hogy érkezett a 
megkeresés, azt nem tudom kontrollálni. (Dr. Arczt Ilona: De egy biztos, hogy a Szabó Vilmos 
és a Gaudi-Nagy Tamás ott lesz.) Tehát így minden párt képviselve van. Amennyiben 
konkrétan a bizottságnak érkezne ilyen meghívás, továbbra is tartom magam.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 5 perc) 

 
 
 

Dr. Gulyás Gergely Dr. Lukács Tamás  

a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


