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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! A munkatársaim közlése alapján napirend-kiegészítésre az ülés 
megkezdéséig nem érkezett javaslat. Ennek következtében először is megállapítom, hogy a 
helyettesítések rendjét is figyelembe véve az ülésünk határozatképes.  

Ezt követően kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirendi javaslatot elfogadják-e. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta. 
Az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 
Egyesület egyházként történő elismeréséről (országos népi kezdeményezés) címmel 
benyújtott határozati javaslat (H/7934. szám)  
(Általános vita)  

Az első napirendi javaslatunkra térünk rá. Szeretettel köszöntöm az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától Fedor Tibort, neki kellene jelen lennie. (Közbeszólás: Úton 
van!) Az nagyon jó, hogy úton van, csak azért szeretnénk, hogyha jelen lenne. Köszöntöm a 
meghívottakat, kérem a jegyzőkönyv számára diktálják be címüket, rangjukat. 
Parancsoljanak, önöké a szó.  

 
UZSOKI ANDRÁS: Jó napot kívánok! Uzsoki András vagyok, a Lectorium 

Rosicrucianum elnökségének tagja.  
 
BÉLA GYULA: Béla Gyula vagyok, szintén az elnökség tagja. 
 
NAGY GÁBOR: Nagy Gábor vagyok, elnökségi tag. 
 
DR. KARIKA MÁRTON: Jó napot kívánok! Karika Márton vagyok a Lectorium 

Rosicrucianum tagja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai megkapták az anyagokat. Megkérem 

kolléganőmet, hogy sorolja el, milyen anyagokat. (Dr. Arczt Ilona, a bizottság főtanácsadója: 
Az összefoglaló anyagát az egyházi elismerést kérő egyesületnek mindenki megkapta, és 
megtekinthette a titkárságon, illetőleg az Akadémia levelét és az egy százalékos 
támogatottságról szóló anyagot is.) Köszönöm szépen. Önöké a szó, a törvény ismeretében, 
ha kívánják megindokolni, hogy milyen érveket tudnak a benyújtott anyagon túl szolgáltatni a 
képviselők számára. Önöké a szó.  

Béla Gyula elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület) 
szóbeli kiegészítése 

BÉLA GYULA elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület): 
Három szempontot szeretnénk kiemelni. Az első szempont, a Lectorium Rosicrucianum egy 
világmozgalom, a világ mintegy hatvan országában működő szervezet. Különböző szervezeti 
formákban működnek, általában mindenhol törekszünk arra, hogy valamilyen egyházi 
szervezet formájában működjünk. Magyarországon is erre törekedtünk, és ez a dolog eddig 
működött. Azért szeretnénk ezt a rendszert visszaállítani, mert az egész világmozgalom egy 
egyházi struktúra szerinti működést feltételez. Tehát olyan döntési mechanizmusok vannak, 
amely egy felülről jövő szervezet keretében történik, míg az egyesületi szervezeti formában 
egy alulról jövő döntési mechanizmus van. Ezáltal, hogy egyesületi formában vagyunk 
kénytelenek működni, olyan döntési helyzetek adódhatnak, ahol a tagság szavazhat például 



- 7 - 

hitelvekről, ami alapvetően ellentétes az egész mozgalom elveivel, mert az alapszabályunkban 
is rögzített állapotban az szerepel, hogy ezek az elvek a nagymesterek által felállított rendszer 
szerint történnek, és mindezeknek megvan az a felelős szerve, aki őrzi ezeknek a tanoknak a 
fenntartását. Tehát itt az egész döntési mechanizmus olyan abnormális helyzeteket idéz elő, 
ami szerintünk az egyesületi formában nem tud működni. 

A Lectorium Rosicrucianum egy egyházként jött létre, az első képviselőik a ’80-as 
években kezdték meg a kapcsolatokat felvenni a svájci, holland munkaterületekkel. A ’90-es 
években, ’89-ben az elsők között, amikor az akkori jogszabályok lehetőséget adtak rá, 
egyházként történő bejegyzése megtörtént a szervezetnek. Tehát úgy gondoljuk, hogy van 
egyfajta olyan hagyomány, amelyhez azok az emberek, akik e csoportosuláshoz szerettek 
volna tartozni, azok ide tartoztak, és ezen hagyományokra építve vállaltak egy komoly 
életvitelt. Alapvetően, felfogásunk szerint az egyház és az egyesület között az a markáns 
különbség, hogy egy egyházban való részvétel egy komoly elkötelezettséget jelent, ami 
gyakorlatilag a nap 24 órájában megvalósított életvitellel párosul, míg úgy érezzük, hogy egy 
egyesületi formában ez egyfajta szabadidős tevékenységgé válik. Tehát nem érezzük azt, hogy 
olyanfajta komolysága lenne a dolognak, bármennyire is elismerve egy egyesület komoly 
céljait, de úgy érezzük, hogy inkább egy szabadidős tevékenység. És itt markáns különbséget 
érzünk az egyesület és az egyház között. 

A harmadik szempontunk az volt, hogy a működésünket teljesen önfinanszírozóan 
csináljuk, a tagjaink önállóan látják el az egész szervezetnek a működési feltételeit. Éves 
szinten mintegy 85 millió forint a költségvetés, amivel gazdálkodunk, az elmúlt években az 
államtól mintegy 5-6 millió forintos támogatást kaptunk, ez a felajánlott személyi 
jövedelemadó egy százalékából volt, és hitoktatási tevékenységre kaptunk még forrásokat. Ez, 
be kell vallanunk, hogy hiányzik, és szeretnénk ebbe a körbe újra visszakerülni. Azáltal, hogy 
egy más csoportba vagyunk besorolva, ezáltal egy olyan versenybe kerültünk az 
egyesületekkel, amibe igazából nem szeretnénk, hogy kerüljünk, mert nagyon sok gyermeke 
van a tagjainknak, nagyon sokan ezeket az egy százalékokat olyan célokra ajánlják fel, 
amelyeket az iskolában, a Lectorium Rosicrucianumban történő tevékenységük mellett 
végeznek, és nagyon fontosnak tartjuk ezeknek a feladatoknak a támogatását is. 

A hitelveinkről. Ha kérdés merül fel… nem akarnék beszélni. 
 
ELNÖK: Ezt akartam mondani. Nagyon szívesen hallgatom meg a hitelveiket, de a 

bizottság nem foglalkozik ezzel. 
 
BÉLA GYULA elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület): 

Ezért mondom én is, hogyha kérdés merülne fel, akkor szívesen válaszolunk mindenre, de az 
idejüket nem szeretném rabolni. Ezek voltak azok az elemek, amelyeket szerettünk volna 
kiemelni.  

Hozzászólások, kérdések  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária! 
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez 

a Lectorium Egyesület mit takar. Mit takar egészében véve?  
 
BÉLA GYULA elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület): 

A Lectorium Rosicrucianum Magyarországon bejegyzett egyházként működött ’90-től. Tíz 
tevékenységi centruma van Magyarországon, kilenc városban: Miskolcon, Debrecenben, 
Budapesten, Győrben, Dunaújvárosban, Szegeden, Pécsett és Kaposváron rendelkezik egy 
önálló tevékenységi centrummal. Ez áll egy templomból és a hozzá kapcsolódó emberekből. 
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Ezen kívül van Szabadka, mint magyarlakta terület, amelyik szervezetileg hozzánk tartozik. 
Gyakorlatilag egy hitéleti tevékenységet végzünk, keresztény alapon szerveződő hitéleti 
tevékenységet. Erre tetszett gondolni?  

 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Igen, részben erre, részben pedig arra, hogy milyen 

egyházhoz kötődik. Egy hitéleti tevékenység sokféle lehet, de nagyon sokan bejegyeztették 
magukat hitéleti tevékenység címén egyéb más szándékkal. Mondjak példát? (Közbeszólás: 
Nem kell!) Jó.  

 
ELNÖK: Bocsánat, most ne, most konkrétan ezzel foglalkozunk.  
 
UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 

Egyesület): Kifejezetten azt mondanám, hogy a reformációból merített alapokon 1924-ben 
Hollandiában alapították meg az alapítóink a Lectorium Rosicrucianumot. Egy erős 
keresztény életvitel van a középpontban, gyakorlatilag minden egyes szentélyünkben az 
istentisztelet része és egyik alapja Isten igéje, tehát a Biblia. A holland kiindulópont után 
végül is egész Európában az évek, évtizedek során elterjedt, Brazíliában is viszonylag erős 
jelenléte van Lectorium Rosicrucianumnak. Világszinten olyan 15-17 ezer tagos létszámmal 
van, Magyarországon pedig olyan 600 fő a létszáma.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? Kővári János! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azok közé tartozom, akik nem 

támogatták azt, hogy egyházak tevékenységéről, illetve egyházi minősítésről a bizottság, 
illetve az Országgyűlés szavazzon, mert nem vagyunk abban a helyzetben szerintem, hogy ezt 
mi döntsük el, hogy ki tekinti magát egyháznak és ki nem. Ezzel együtt, ha már ez a helyzet 
így van, akkor azt gondolom, hogy a törvényben leírt feltételeket és ennek vizsgálatát 
mindenképpen meg kellene tenni. És ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a levele, 
amit megkaptunk mellékletként, mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy az alapján 
megítélhető legyen, hogy a törvényben foglalt feltételek megvannak vagy nincsenek. Miután a 
Magyar Tudományos Akadémia gyakorlatilag minden kérdésben megkerülte a válaszadást, 
így azt gondolom, hogy mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ez alapján érdemi döntést 
tudjunk hozni, úgyhogy a magam részéről tartózkodni fogok, mert ez egy alkalmatlan helyzet. 
Ezt nyilván tisztázni kell, hogy miért van így, de a jövőre vonatkozóan is fontos lenne 
megvizsgálni, hogy tudjuk-e a törvényi feltételeket valóban itt az Országgyűlésben és a 
bizottságban vizsgálni ilyen formán.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Varga László! 
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Két kérdésem van, illetve egy megállapításom, ahogy 

végig próbáltam olvasni vagy végignézni az 1. számú mellékletet, abból kiderül, és ön is 
mondta, hogy hollandiai eredetű, de ott egyesület. Ha Hollandiában egyesület, és a legfőbb 
testületük Hollandiában van mint egyesület, akkor Magyarországon miért nem jó az 
egyesületi forma? Ez az egyik. 

A másik pedig: milyen társadalmi hasznos tevékenységet végez ez a közösség? És 
hogy a kettő mellé legyen egy harmadik is, ami már egy kicsit inkább a hittani részére 
vonatkozik: végül is a keresztyénséghez vagy a buddhizmushoz áll közelebb az, amit önök 
tanítanak, mert mind a kettő benne van abban, amit leírtak.  

De ha nem akarnak erre a harmadikra felelni, akkor… 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre akartam utalni, hogy ez már hitelvi kérdés. Erre nem 
kell válaszolniuk. A többire viszont akkor kiegészíteném a kérdést. Miután Európában a 
legtöbb kontinensi államban szokásos, hogy az egyházak egyesületként működnek, és némely 
egyházi tevékenységet, vallási közösséget történelmi okok folytán vagy társadalmi súlya 
folytán vagy pedig a vallási pluralizmus biztosítása folytán, eddig a magyar joggyakorlat vagy 
az új törvény ezt követte, kiemelnek, és egyházi státuszt adnak, ami egyébként a vallás közös 
gyakorlásának nem külön feltétele, hanem kiemelt státusz. Tudnak-e példát mondani arra, 
Európában egyet is, ahol egyházi státuszként működik az önök egyesülete? Beleértve, hogy az 
előbb elhangzott Hollandiában sem működik egyházként. Ha Hollandiában nem működik 
egyházként, akkor azt a problémát hogyan oldják meg, mert szerintem téves volt az az 
okfejtés, mely szerint az egyesületben kötelezően hitelvekről szavazhatnának. Ezt az 
egyesületi alapszabály kizárhatja. Minden más dologban bizonyos dolgokat előírhat, ezt 
viszont kizárhatja. Azon most nem kívánok vitát nyitni, mert az egy jogos felvetés, hogy a 
vallási egyesületeknek valamifajta más formáját a jogalkotónak meg kell-e teremteni, most 
nem erről van szó. De az az állítás, hogyha egyesületi formában működik, akkor kötelezően 
annak teszem ki magam, hogy hitelvekről szavazhatnak, ez az állítás ilyen formában nem 
igaz. Tehát a kérdésem az előzőhöz kapcsolódva, tehát az egyesületi formán kívül egyházi 
státuszban melyik európai országban működnek.  

 
BÉLA GYULA elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület): 

Ismereteink szerint Olaszországban így működik a szervezet. Alapvetően mást-mást takarnak 
az egyes országokban az egyesület működési elvei, és ezért érezzük azt, hogy nehezen 
összehasonlítható. Bevallom, nem végeztünk ilyen típusú összehasonlításokat, hogy miben 
különbözik egy német, egy holland vagy bármelyik országban működő szervezetnek a 
működési mechanizmusa, és a magyarországi egyesületi törvény. Tehát ebben ilyen dolgokat 
nem tettünk. 

Azt tudjuk, hogy azokban az országokban, ahol ez egyesületi formában működik, tehát 
például Németországban, ez komoly feszültségeket teremt, és sokszor működési problémákat 
okoz, amelyeket ilyen személyes megbeszélésekkel, kompromisszumokkal próbálnak helyre 
tenni. Adott ország adott keretében ezt a működési formát határozta meg. Mi úgy gondoljuk, 
hogy az a működési forma, ez az egyházi működési forma számunkra megfelelő kereteket 
adott, és el tudtuk látni azokat a feladatokat, és egy jól működő rendszer volt. Tehát 
beleilleszthető volt az egyházi hierarchikus rendbe. Mi ezért gondoljuk ezt a dolgot.  

A társadalmi hasznossága a szervezetnek. Nagyon sok ismeretterjesztő rendezvényt 
szervezünk, évente legalább száz olyan jellegű előadást készítünk, amelyik nemcsak 
konkrétan a Lectorium Rosicrucianum filozófiáját mutatja be, hanem a vallási 
tevékenységünkhöz közel álló, de nem konkrétan ehhez kapcsolódó ismeretanyagot mutatunk 
be, amelyek nem annyira közismertek.  

Szervezünk olyan jellegű kerekasztal-megbeszéléseket, amelyeken a Lectorium 
Rosicrucianum nézetei mellett megjelennek olyan képviselők nézetei, akik nem tartoznak a 
szervezethez, és ezt egy ilyen kerekasztal-megbeszélésen vagy tájékoztatón közreadjuk 
mindazok számára, akik érdeklődnek.  

A Lectorium Rosicrucianum azokról az emberekről, akik már sok éve a szervezetben 
vannak, és koruknál fogva már nem tudnak részt venni a munkában, azokról gondoskodik, 
rendszeresen látogatja őket, és próbál segíteni az életükben. 

A csoportunkban, tehát ezen a 600-700 fős létszámon felül mintegy 180 gyerek van, 
akik részére külön rendezvényeket szervezünk. Ezek általában egy-két havonként történő 
rendezvények az ország különböző részein.  
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UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 
Egyesület): Ezen kívül még nemzetközi kapcsolatokat is ápolunk, így részint a szomszédos 
országokkal, ahol szintén vannak a Lectoriumnak templomai, tehát Nagyváradon vagy 
Kassán. Velük is rendszeres kapcsolatunk van.  

A harmadik kérdésre: egyértelműen keresztény, tehát Jézus Krisztus van a hitelveink 
központjában, ugyanakkor arra rá szoktunk mutatni, hogy a korábbi, különböző tanítások is 
ugyanazt az igazságot próbálták az emberhez egy más formában eljuttatni. Tehát így kerülhet 
szó akár Buddháról, akár másról, de tanításaink középpontjában a keresztény tanítás van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. Az előbb, amikor a 

történetüket elmondták, hogy 1924-ben lett alapítva, nem esett szó a középkori arany 
rózsakeresztes rendről, és ezt úgy értelmeztem, hogy önöknek ehhez nincs köze, tehát nincs 
egy folytonosság. Jól érzem?  

 
UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 

Egyesület): Igen, nincs ilyen folytonosság. Igazából a rózsakereszt nálunk egy szimbólumot 
jelent, hogy az isteni elvet, ami minden emberben benne van, ez a bizonyos rózsa, ezt ki kell 
bontakoztatni.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez lett volna a direkt kérdésem, hogy akkor 

az önök bevallása szerint sincs folytonosság a középkori ezoterikus rózsakeresztes renddel. 
Illetve még egy kérdésem lenne, hogy az amszterdami templomukban fűtik-e még a 

tulipánokat, amik emiatt soha nem hervadnak el.  
 
UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 

Egyesület): Még egyszer, ne haragudjon! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Fűtik-e még a tulipánokat alulról 

Hollandiában, amik emiatt soha nem hervadnak el, és azt mondják, hogy ez azért van, mert 
besugározzák ezt a szemük fényével. 

 
UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 

Egyesület): Ezek nem mi vagyunk. 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nem?  
 
UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 

Egyesület): Igazából a rózsakereszt olyan szempontból nem biztos, hogy teljesen szerencsés, 
mert nagyon sok különböző mozgalom mondja azt magáról, hogy rózsakereszt. Mi 
mindenesetre nem azok vagyunk, akik besugároznák. 

 
ELNÖK: Akkor viszont csak a pontosítás kedvéért, a társadalmi tevékenységek 

kapcsán azt rögzíthetjük, hogy intézményt nem tartanak fenn.  
 
BÉLA GYULA elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület): 

Nem. Voltak kísérletek erre, hogy hozzunk létre intézményt, elindult egy szerveződés erre 
vonatkozóan, csak az ország szinte minden pontján van ez a 600-700 ember. Tehát nem 
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tudtuk létrehozni azt a csoportot, amelyik rentábilisan tudna működni. Voltak ilyen 
kísérleteink, de letettünk erről a dologról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária! 
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Mint minden magyar közmondásnak, ennek is alapja 

van: sok bába közt elvész a gyerek. Valamikor pogány hitűnek mondtak minket, nem voltunk 
pogány hitűek, egyistenhívők voltunk. Aztán jött a reformáció, a Református Egyházzal, aztán 
az evangélikus, és osztódunk, mint az amőba, holott csak egy Isten van. Na most, nem 
hiszem, hogy túlzottan teret nyerne ez az egyesület Magyarországon, de mindenesetre én azt 
mondom, hogy nem kellene talán egyházként beállítani a szektákat. Nem tudom, hogy milyen 
céllal és milyen világbirodalmi céllal csinálják ezt, hogy most már az egyháznál is az van, 
hogy oszd meg, és uralkodj! Van itt kereszténység, van itt a Katolikus Egyház, ami több mint 
kétezer éves, és Magyarországon is ezer éve van, van a reformációból eredő Református 
Egyház, de számomra az volt a megdöbbentő, hogy ’90 óta bejegyeztek ebben az országban a 
bíróságokon 187 egyházat (Sic!). Uraim! Egy Isten van! Egy Isten van!  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, bocsánat, most nem erről van szó. Kővári János! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Még egyszer megismételném, hogy szerintem ez a helyzet 

nyilvánvalóan méltatlan. Kinek-kinek a lelki meggyőződését ez a bizottság biztosan nem 
tudja vizsgálni. Az egyházi minősítés viszont az új törvény szerint olyan módon nyerhető el, 
hogyha teljesülnek a törvényben megfogalmazott feltételek. Ezek közül én egyet olvasnék fel, 
amire nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt ki vizsgálta és milyen módon. „Az egyház kizárólag 
olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az alaptörvénnyel nem ellentétes, 
jogszabályba nem ütközik, nem sérti más közösségek jogait és szabadságát, valamint az 
emberi méltóságot”. Ennek a megítélése, hogy ez teljesül-e vagy nem, ez fontos, mert e nélkül 
nem lehet dönteni erről, de erről semmit nem tudunk, senki semmilyen módon nem 
minősítette, hogy az alaptörvénnyel és ezekkel a törvényi szabályozásokkal megfelelő-e az 
egyház működése. Mindaddig, amíg így van, addig szerintem egyszerűen nem lehet dönteni 
róla, és ugyanígy a jelentkező többi egyház vonatkozásában sem. Ennek a feltételeit 
biztosítani kell, hogy érdemi módon, nem mi itt a bizottságban, hanem hozzáértő történészek, 
teológusok és más szakemberek vizsgálják meg, hogy ezek a feltételek valóban teljesülnek-e. 
Erről most itt senkinek tudomása nincsen. Az alapján, amit elmondanak, nem lehet dönteni. 
Ez nem egy szakmai bizottság, nem egy hitéleti bizottság, ez egy képviselői testület, én azt 
gondolom, hogy mi csak azt tudjuk vizsgálni, ha rendelkezésünkre állnak a megfelelő 
információk, hogy valóban teljesülnek-e a törvényi feltételek vagy nem, de ezek az 
információk nem állnak a rendelkezésünkre. 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr. A korábbi bejegyzések kapcsán is, tiszteletben tartva 

a véleményét, ezt a kérdést a bizottság valóban, és nemcsak a bizottság, egyetlen állami szerv 
nem vizsgálhatja. Minden döntéshozó egyetlen egy dolgot tehet, hogy az egyházi státusz 
kérelmének nyilatkozatából indul ki, és az illető szervezet, egyesület nyilatkozik arról, hogy 
ennek a törvényi feltételnek megfelel, ha a nemzetbiztonság egyébként nem jelez mást. Úgy 
abban az esetben az általános feltételekből ezt a feltételt elfogadottnak kell tekinteni a 
nyilatkozat alapján. Mert teljesen mindegy, hogy most az Akadémia milyen álláspontot írt. Az 
Akadémia vallásszociológiai, vallástörténeti, egyéb kérdéseket tudományos módszerrel 
vizsgálhat, azonban hitelveket továbbra sem vizsgálhat. Így továbbra is bármelyik szerv csak 
arra lehet utalva, amit a kérelmező ír, és a kérelmező nyilatkozik, hogy nem ellentétes az 
alaptörvénnyel a tevékenysége, stb. stb. Hozzáteszem, hogy nincs sok megoldás. Tekintettel 
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arra, hogy az állami szerv, beleértve az Országgyűlés emberi jogi bizottságát is, beleértve a 
Magyar Tudományos Akadémiát is, hitelveket nem vizsgálhat. Az, hogy a hitelvek 
ellentétesek lennének, akkor valótlan nyilatkozat kapcsán vagy a működése kapcsán más 
kérdések merülnek fel. Ez az egyik része a dolognak. Az eddigi gyakorlat szerint, miután nem 
szubjektív döntéseket hozott eddig sem a bizottság, tehát nagyon konkrétan szeretném 
mondani, hogy az általános feltételek teljesülése esetén, miután a törvény úgy fogalmaz, hogy 
az egyházi státuszt megadhatja, tehát nem alanyi jog az egyházi státusz, hanem mérlegelés 
kérdése, mindig normatív módon három kategóriát állított fel eddig a bizottság, és ha ezt 
követjük, akkor nyilván erre kellene válaszolni. Egy történelmi egyházról már az alapítás 
okán is nem beszélhetünk.  

Kettő: nagyobb társadalmi súlyról sem beszélhetünk, a jegyzőkönyv tartalmazza, 600 
főt soroltak fel. 

Három: a harmadik kategória, amin egyházi státuszt a parlament biztosított, nagy 
világvallások autentikus hazai képviselői. Azt gondolom, hogy nagy világvallás autentikus 
hazai képviselőinek sem tekinthetők, de ha igen, akkor cáfoljanak meg, tudniillik ezzel a 
számmal, ezzel a 15 ezerrel nem gondolom, hogy egyetlen vallásszociológus vagy 
vallástörténész nagy világvallásnak tekintené az önök egyházát. Ezt szeretném tisztázni, mert 
nyilvánvaló, hogy az általános feltételek megléte esetén normatív módon a különös 
feltételeket is valahogy vizsgálni kell. (Lendvai Ildikó érkezik.)  

Kővári János akart még szólni, parancsoljon!  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Teljesen képtelen dolognak tartom 

azt, hogy egy törvénynek való megfelelés a saját nyilatkozatom alapján történjen, hogy én azt 
gondolom, hogy megfelelek-e a törvénynek vagy nem, és ezt nem vizsgálja egyébként senki. 
Ez képtelenség. Vagy világossá kell tenni azokat a szabályozásokat, ami alapján ez valóban 
megvan. Egy adóbevallás nyilvánvalóan egészen más történet, ott lehet önbevallás alapján 
valaki önadózó, de az, hogy egyháznak elismeri egy állam egy közösség tevékenységét vagy 
nem, én azt gondolom, hogy ez nem önbevalláson múlik, hanem teljesen világosan le van 
írva. Hogyha megfelel az alaptörvényben foglaltak szellemiségének, hogyha más 
jogszabályokba nem tartozik, nem sérti más közösségek jogait és szabadságát és az emberi 
méltóságot. Anélkül, hogy ezeket megvizsgálná egyébként egy erre megfelelő szervezet, e 
nélkül egy testület nem dönthet erről. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet önbevallás 
alapján. Aztán utána, ha azt mondja valaki, hogy ennek a törvénynek megfelel, akkor vajon 
milyen módon követjük azt, hogy valóban megfelel-e a törvénynek. Ki követi ezt, és akkor 
milyen módon kerül felülvizsgálatra, ha mégsem így van. Azt gondolom, hogyha már egyszer 
van egy alaptörvényünk és abban egy nagyon világos értékvállalás van, hogy 
Magyarországon mit tekintünk egyháznak, mit tekintünk értéknek, és az emberek 
szempontjából milyen jogokat tartunk fontosnak, alapvető jogokat, nekünk az a dolgunk itt a 
parlamentben, hogy ezek mellett őrködjünk minden tekintetben, az egyházak vonatkozásában 
is. Ezt nem tudjuk megtenni akkor, hogyha nem állnak rendelkezésünkre megfelelő 
információk, hogy valóban ezeknek a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel-e egy 
egyház vagy nem. De azt gondolom, hogy így nem lehet erről dönteni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, abszolút tiszteletben tartom az ön véleményét, csak szeretném 

felhívni az ön figyelmét többek között a képviselői esküjére is: jelenleg ez a hatályos törvény. 
Tehát miután most ebben a pillanatban jogalkalmazók vagyunk, nincs lehetőségem arra, hogy 
a hatályos törvénnyel kapcsolatban, bármennyire tiszteletben tartom a véleményét, azt tudjam 
akceptálni. Parancsoljon, öné a szó. 
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UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 
Egyesület): Egyetlenegy dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni, értem ezt a dilemmát, 
mindenesetre a Lectorium Rosicrucianum 1989-ben elnyerte az egyházi státuszt. Ebben a 
formában működtünk 2011. december 31-ig. 

 
ELNÖK: Bocsánat, hogy közbevágok, nem az 1990. évi IV. törvény alapján nyerték 

el? 1989-ben még nem volt ’90-es törvény.  
 
UZSOKI ANDRÁS elnökségi tag (Magyarországi Lectorium Rosicrucianum 

Egyesület): 1989-ben kaptuk meg a hivatalos elismerésünket, szerintem ez be van csatolva. 
Mi igazából ezt előbb elkezdtük, ezt a folyamatot, mint amikor a rendszerváltás történt, 
gyakorlatilag 1987 óta dolgoztunk… (Moraj.) Tehát 1989-től 2011-ig egyházként 
működtünk, és én azt remélem, hogy - ha utánanéznek, meg tudják erősíteni – teljesen a 
magyar törvények szellemében és azzal összhangban tevékenykedtünk, és nem volt ezalatt az 
időszak alatt olyan bármifajta probléma, ami hozzánk köthető lett volna. És annak, hogy így 
működtünk, és megfeleltünk ennek a státusznak, és nem volt ilyen probléma, azt gondolom, 
hogy ennek kellene, hogy súlya legyen valamilyen szempontból.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula, Lendvai Ildikó! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. Remélem, hogy nemcsak 

én érzem úgy, hogy ez az egész eljárás mindenhez méltatlan. Az Országgyűléshez, a 
vallásügyi bizottsághoz, az egyházakhoz. Erre mi felhívtuk kétszer a figyelmet a két általános 
vitában, hogy ez lesz a következménye. Akkor volt 25-30 hely, amit önök megállapítottak, 
vagy önöknek valaki megmondta, hogy ennyi egyházi hely van, azok az egyházak be lettek 
jegyezve első körben, és mi akkor megmondtuk, hogy ez egy nagy lobbicsatározás lesz, ez az 
egész egyházi bejegyzéssorozat, és méltatlan lesz, hogyha nincs egy olyan testület, amit fel is 
vetettünk az általános vitában is, módosító javaslatokkal is, amit most Kővári János majdnem 
ugyanígy elmondott. Akkor nem emlékszem arra, hogy akkor … Igen, akkor is támogatta? 
Bocsánat akkor. De nagyon sokan nem támogatták egyébként, és szerintünk és mások szerint 
is az az útja ennek az egész mizériának a rendezésére, hogyha szellemi tekintélyeket 
leültetnek egy asztalhoz, és ők eldöntik, hogy ki az egyház, ki a nem egyház. És szörnyű 
kimondani, és gondolom, majd szörnyű lesz hallani egyeseknek, de akár szubjektív módon is 
eldönthetik, és mi majd elfogadjuk a döntést… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr,  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Beszélhetek, elnök úr?  
 
ELNÖK: Szeretném, ha a tárgyra térne. Most nem a törvény vitájánál tartunk.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök Úr! Arról beszélek, hogy ez az egész 

eljárás nekünk is kellemetlen, nekem is, szerintem elnök úrnak is meg mindenkinek, aki 
ebben részt vesz. Ez nevetséges szerintem, de elnök úr nem így gondolja? Ez egy kellemetlen 
eljárás, hogy olyan emberek, akik egyébként nem értenek az adott egyesületnek se a 
hitelveihez, ráadásul a vallásügyi bizottságban nem lehet hitelvekről beszélni, ez megint 
nevetséges, de ne is menjek bele… 

 
ELNÖK: Bocsánat, nem nevetséges. Egy demokratikus jogállamban senkinek a 

hitelveit nem … 
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Az egyházak általában, elnök úr, nem 

demokratikusak. Nem úgy működnek.  
 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr… 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Beszélhetek? Mert nálam van a szó.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést kérek, ha arról beszél, ami a tárgy, akkor nagyon 

szívesen hallgatom. Én azt mondtam, akkor nem értette, amit mondtam, hogy egy 
demokratikus jogállamban az állam és az állami szerv nem vizsgálhatja senkinek a hitelveit. 
Tehát nem az egyházakról beszéltem, demokratikus állam nem vizsgálhatja. Parancsoljon, öné 
a szó. 

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Arról beszéltem, elnök úr, hogy a döntés 

előtt, mielőtt itt bármi lesz a döntés, a Jobbik-frakció képviselői itt most elmondjuk, hogy 
nem fogunk szavazni, az Országgyűlésben sem fog a Jobbik-frakció szavazni azért, mert már 
az általános vitában is elmondtuk, remélem, a tárgynál vagyok, hogy az Országgyűlés 
képviselőinek nincs meg a megfelelő felkészültsége és felhatalmazása arra, hogy eldöntsék 
egy adott egyesületről, hogy egyház vagy nem egyház, erre létre kell hozni egy külön 
testületet, ami lehet, hogy szubjektív módon, de el fogja dönteni, hogy ki egyház, és ki nem 
egyház. Most így lesarkítva. És nekünk meg ezt el kell fogadni, mert nincs más megoldás, és 
például nagyon abszurdnak tartom, hogy mondjuk ide fogunk majd most citálni megint 15-20 
egyesületet, aki egyház szeretne lenni. Elhiszem, hogy kellemetlen az elnök úrnak, de erről 
szól a bizottság, végig kell hallgatni egymást, ide fogunk citálni 15-20 egyesületet, itt fogunk 
turkálni az egyesületi magánügyekben, itt fogjuk őket vizsgálgatni úgy, hogy közben nem 
értünk hozzá, senki nem ért hozzá. És mondok egy abszurd példát, hogyha a dalai láma 
Magyarországon lenne emigrációban, akkor például idehoznánk őt, és itt kellene megvédeni a 
saját hitelvét, amit megint abszurdnak tartanék. Hogy az ő szervezete egyház vagy nem 
egyház. Ez nevetséges lenne, úgyhogy közben semmilyen szinten nem vagyunk hozzá 
hasonlíthatóak. 

Sőt, a mostani egyesületek, akik majd egyházzá szeretnének válni, azok között is van 
olyan, akinek a vezetőjével az itt lévők semmilyen szinten össze nem hasonlíthatóak szellemi 
felkészültségükben, és az egész eljárás egy kellemetlen huzavonává fog fajulni, sőt már az. És 
nevetség tárgyává fog válni, amit szerintem még most le kellene állítani. Kővári 
képviselőtársam is elmondta ezt.  

Elnök úr, mint a bizottság elnöke, felkérem, amennyiben egyetért vele, ha ezt 
átgondolná, a bizottság terjesszen be az egyházi törvényhez egy olyan módosítót, amiben nem 
kérjük azt, hogy a Jobbik módosítóját vegyék át, hanem a bizottság határozzon meg egy olyan 
elvet, ami alapján ezt az egész mizériát meg lehet oldani, és feláll egy olyan testület, amit meg 
kell majd vitatni, hogy mi alapján áll fel, kik delegálhatnak bele, ami ezt az egész ügyet el 
fogja dönteni hosszú éveken keresztül, hogy ki az, aki átminősítheti magát egyesületből 
egyházzá és ki az, aki nem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Mivel a vita nagy részét nem 

hallottam, nyilván csak a saját álláspontunkat fogom elmondani, és indokolni. Elnézést kérek, 
nem vettem észre a délutáni értesítést a helyszínváltozásról, először oda zarándokoltam.  
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Az álláspontunkra rátérve, és utána néhány mondat ennek az indoklásához. Itt most, a 
bizottsági ülésen én meg fogom szavazni az egyházzá nyilvánítást, mert nem látok semmi 
okot arra, hogy egy huszonvalahány évig probléma nélkül egyházként működő vallási 
közösségnek az útját legalább a parlamentig én most valamilyen módon akadályozzam. A 
parlamentben viszont a másik ellenzéki frakciókhoz hasonlóan nem fogunk részt venni a 
szavazásban, mert ha más nem, és itt mégis csak muszáj egy mondatban utalnom az egyházi 
törvényre, annak az alkalmazásáról van szó, mert ha más nem, ez a mostani helyzet is 
bizonyítja, hogy tévedtünk vagy tévedett az Országgyűlés, hogy így mondjam az egyházzá 
minősítés szabályainak megalkotásánál. Ez mindig így lesz, avatatlan képviselőkre fogjuk 
bízni a dolgot, és ha mi itt a bizottságban teljes joggal felkészületlennek érezzük magunkat, 
akkor hogy fogják érezni magukat a költségvetési vagy az ifjúsági bizottság tagjai. Én azt 
hiszem, hogy amellett, hogy itt most nem szúrhatunk ki azzal a vallási közösséggel, aki 
ártatlan abban, hogy ilyen helyzetbe került, a bizottságnak mégis csak az lenne a felelős 
feladata, hogy az egyházi törvény módosítását kezdeményezi.  

Mondom a képviselő úrnak, hogy igen, létezhet olyan, nem politikusokból álló 
testület, bíróságnak és az általa felkért szakértőknek hívják. Nyilván ott is voltak problémák, 
valahogyan megoldották. Itt mi viszont megoldhatatlan problémákba ütközünk, és fogunk is 
még 40 alkalommal, ahányszor hasonló vallási közösség dolga elénk kerül. Tehát még 
egyszer mondom, most azért szavazok igennel, mert nem fogok akadályt gördíteni az útba, a 
parlamentben viszont ebben a méltatlan és ennél jóval több szakismeretet követelő eljárásban 
a mi frakciónk sem fog részt venni, se igennel, se nemmel, nem nyomunk gombot. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Szeretném jelezni elnök úr, hogy egyrészről jogalkotók is 

vagyunk, nem a bizottság természetesen, hanem képviselőként jogalkotók vagyunk, tehát nem 
volt fölösleges az, amit felvetettünk, hiszen már az első alkalommal, amikor egy egyházról 
valamilyen módon dönteni kellene, akkor kiderül, hogy a törvény nem megfelelően 
alkalmazható vagy egyébként ebben a helyzetben nem is megfelelően alkalmazzuk. 
Szeretném elnök úrnak is felhívni a figyelmét, hogy amit mondtam, az a törvényből van. De 
azért idézem a 14. § (4) bekezdése: „A bizottság felhívására az egyesület a (2) bekezdés a)-tól 
f) pont szerinti feltételeket igazolni köteles”, amiket az előbb felolvastam. Igazolni köteles, 
tehát nem nyilatkozik róla, hanem igazolni köteles. „A (2) bekezdés a-c) pontjában 
meghatározott feltételek fennállásáról a bizottság a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének állásfoglalását kéri. Tehát meg vannak szabva a feltételek, hogy kinek kell 
megvizsgálnia ezeket a feltételeket. Benne van a törvényben. Nem most kell kitalálnunk, nem 
is nekünk kell ezeket a feltételeket vizsgálni, hanem a Magyar Tudományos Akadémiának.  

Az Akadémia pedig elküldte az ő állásfoglalását az egyesülettel kapcsolatban és 
gyakorlatilag minden kérdésben kitér a válasz elől. Magyarul nem tesz eleget a törvényi 
kötelezettségének valamilyen oknál fogva. Ezt meg kell vizsgálni, hogy miért nem. Na de 
akkor, ez alapján nem vehetjük mi át a Magyar Tudományos Akadémia szerepét, erre nincsen 
a törvény szerint sem jogosítványunk. Mi az ő szakvéleményük alapján kellene, hogy 
valamilyen döntést hozzunk. Nem szubjektív döntést, nem politikai döntést, hanem, ha már a 
törvény így fogalmazott, akkor az ő vizsgálatuk alapján az egyház nyilván köteles igazolni 
azokat a feltételeket, amiket előírtunk, és az Akadémiának kell ezt vizsgálnia, hogy valóban 
úgy van-e, ahogy az egyház állítja magáról vagy sem.  

Meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e erre az Akadémia vagy sem, de ebben a 
helyzetben, amikor kitér a válasz elől minden tekintetben, akkor nem vagyunk döntési 
helyzetben. Úgyhogy kérném, hogy ezt orvosoljuk, és azt gondolom, hogy erről az egyházi 
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eljárásról itt most nem is lehet dönteni, pontosan azért, mert a törvényi feltételek, amiket 
szabtunk, azok nem teljesültek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, azt gondolom, hogy jogalkalmazói 

minőségében egy országgyűlési képviselő és egy bizottság egyet tud tenni, hogy amit nekünk 
előírt a törvény, azt megtettük. Az Akadémia olyan választ küld vissza, amilyet tud, akar, 
tehát a törvényi feltételeknek mi eleget tettünk. Az, hogy az Akadémia eleget tett-e a törvényi 
feltételeknek, erre meg nem vagyok illetékes, hogy állást foglaljak. Azonban mielőtt a 
minisztérium képviselőinek megadnám a szót, szeretnék azért egy-két dolgot rögzíteni. 
Magyarországon sehol Európában nem volt olyan egyházi törvény, ami alapján egyház-
szociológiai adatok, pontos bírósági adatok nem voltak, körülbelül 300 egyház működött. A 
törvény megalkotás után egyházi státuszt három kategória kapott, a történelmi egyházak, az 
1895-ös törvény alapján, a nagy társadalmi súllyal rendelkező egyházak és a nagy 
világvallások autentikus hazai képviselői, ez 32 egyház, vallási csoport. Majd a törvény 
hatálybalépését követően 120, de majd pontos adatokat kérek a minisztériumtól, egyház 
döntött úgy, hogy egyesületként tovább folytatja működését, ez azt jelenti, hogy a rendszerben 
150 fiktív egyház volt. (Lendvai Ildikó: Nana, hát az nem azt jelenti!) Bocsánat, ha a 300-ból 
ki tetszik vonni a 120-at meg a 32-t, akkor ez azt jelenti, hogy 150 fiktív egyház volt, aki… 
(Lendvai Ildikó: Ez azt jelenti, hogy nem akarnak egyesületi formában működni.) Bocsánat, 
jelentheti ezt is, de ha azt jelenti, hogy nem akarnak dolgozni, akkor érdekes hitelvek, érdekes 
közösségek, amik továbbállnak, csak hogyha anyagi juttatások vannak, akkor működök, ha 
nincsenek anyagi juttatások, akkor nem működök. Bocsánat, ez egy másik része a dolognak. 

Ha semmi más nem igazolja a törvény jogosságát, akkor önmagában ezek az adatok 
igazolják. A minisztériumé a szó. Kívánja-e valamivel kiegészíteni? Vagy ezeket az adatokat 
cáfolja, vagy megerősíti?  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Bizottság! Miután a kormánynak, illetve a minisztériumnak a hatályos egyházi törvény 
alapján az egyházi elismertetési eljárásban nincsen hatásköre, azzal a mandátummal jöttem, 
hogyha konkrét kérdésük, információjuk van, akkor természetesen a bizottság rendelkezésére 
állok. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van a minisztérium képviselőjéhez kérdés? Kővári János!  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Nem a minisztérium képviselőjéhez van kérdés, mert ő 

most nyilatkozott, hogy nem kompetens ebben az ügyben, nem nevesíti a feladatát a törvény. 
Világosan kell szerintem, elnök úr, látni, hogy egyrészt a jogszabállyal is van még feladatunk, 
egyébként nem erről szólt a hozzászólásom elsősorban, hanem arról, hogy itt a bizottság 
nincsen abban a helyzetben, hogy igazoltnak lássa a törvényben előírt feltételek meglétét. 
Mert hogy ezt senki nem vizsgálta meg. Anélkül, hogy megvizsgáljuk a törvényben előírt 
feltételeket, amiket felsoroltunk, e nélkül nincs a bizottság abban a helyzetben, hogy döntést 
hozzon. Én ezt szerettem volna jelezni, hogy pótoljuk ezt valahogyan valamilyen módon, 
igazolva legyenek a feltételek. Nem önbevallás alapján történik az, hogy egy törvényi 
feltételnek megfelel-e egy egyház vagy nem, és nagyon fontos egyébként, bocsánat, ezt hadd 
mondjam el, elnézést kérek önöktől, de ’89-ben kapott bejegyzést az egyház, akkor egy másik 
alaptörvény volt hatályban, ezt ne felejtsük el. Most én nem is minősíteném azt az 
alaptörvényt, de nem véletlenül hoztunk új alaptörvényt, merthogy világos értékvállalása van 
ennek az alaptörvénynek, meg is különbözteti magát a korábbi alaptörvénytől elég jelentősen, 
és azt gondolom, hogy egyébként azért hozunk új alaptörvényt, mert az fontos, hogy egy 
országnak egy új társadalmi rendezőelve legyen, hiszen beláttuk, hogy az a rendezőelv nem 
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volt működőképes. Az alapján ez az ország nem tudott jól működni, ezért született egy új 
alaptörvény. Az alaptörvény értékeket is megfogalmaz, emberi jogokkal kapcsolatban is 
megfogalmaz értékeket, és én azt gondolom, ha már aláírtuk, egyébként azt helyesen, hogy 
egyház működése nem lehet ellentétes az alaptörvényben foglalt alapvető emberi jogokkal és 
értékekkel, akkor viszont ezt nagyon komolyan meg kell vizsgálni. Ezt ilyen felületes módon, 
hogy bemondás alapján itt meghallgatjuk, aztán döntünk, egész biztos, hogy nem tehetjük 
felelősséggel. Én azt gondolom, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az egyházi törvényben 
előírt feltételeket igazolni kelljen, ezt megvizsgálja egy arra alkalmas szervezet, és utána 
kerüljön ide a bizottság elé.  

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, nem kívánok önnel vitatkozni, nem is kívánok 

személyeskedni, most megkérdeztem a munkatársamat, miután felhívtuk a képviselők 
figyelmét, hogy a bizottságnál meglévő teljes akta megtekinthető. Megkérdeztem tőle, hogy 
kik tekintették meg. Varga Lászlóé a szó. 

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ha valami méltatlan ezen a mai beszélgetésen, az, hogy 

azt a törvényt bíráljuk, amit az Országgyűlés többségével elfogadott, és jogérvényes. Nem az 
a dolgunk ma, hogy azt bíráljuk, hanem azt döntsük el, hogy ez az x nevű, mert nem tudom 
kimondani a nevüket, ez az x nevű egyesület alkalmas egyházzá válni vagy nem. Kész!  

Kővárinak, ha azt mondja, hogy hiányzik, akkor nem. Én is azt mondom. De nem az a 
dolgunk, hogy bíráljuk a törvényt. 

 
ELNÖK: Kővári János! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Nem tudom, nem világos akkor, amit most mondok, 

ötödször is elmondom, hogy nem a törvényt bírálom itt most, hanem a törvényi feltételek 
megléte itt most a bizottság előtt nem adott, tehát nem tud a bizottság döntést hozni. Erről 
beszélek kezdettől fogva. (Varga László: Ebben egyetértünk.)  

Határozathozatal  

ELNÖK: Bocsánatot kérek. Az ülést továbbra is vezetem. Más kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e azt az ajánlást, hogy támogatjuk, 
az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011-es, CCVI. törvény alapján 
alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület, 
székhelye: 2528, Újtelep, nyilvántartási száma 30, egyházként elismerje címmel benyújtott 
országos népi kezdeményezést. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. 
Nem ért egyet? (Szavazás.) 4. Tartózkodott? (Szavazás.) 12. Ketten nem szavaztak. Akkor ezt 
terjesztjük fel az Országgyűlésnek. A bizottsági előadó Varga László. Köszönöm szépen.  
A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  
A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Folytatjuk a második napirendi pontunkkal. A képviselő hölgyek és urak ehhez a 
napirendi ponthoz kaptak egy anyagot. Az UNICEF anyagát is kiosztottuk. Érkezett egy olyan 
kérés a bizottsághoz, hogy a társadalmi szervezet hozzá kíván szólni a Ptk. vitájához. Erről 
kérek egy szavazást. Majd, ha igennel határozunk, akkor beszélünk az időkeretről. Ki az, aki 
kívánja, hogy a benyújtott anyagon túlmenően ez a szervezet a Ptk. vitájához hozzászóljon? 
(Szavazás.) 2 igen, 14 nem, tartózkodott 2. Tehát a bizottság nem kívánja, hogy további 
kiegészítéseket tegyenek az írásban megküldött anyaghoz.  

A jegyzőkönyv számára szeretném mondani, hogy az összefüggéseket nem diktálom 
be, hanem a jegyzőkönyvben fel lesz tüntetve. Tehát az I. kötet 1-es pontja Schiffer András 
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képviselő úr javaslata, a méltányosság elvét kívánja behozni a Ptk.-ba. Kérdezem, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm. Az anyag terjedelmére tekintettel engedjék meg, hogy munkatársaim is részt 
vegyenek a vitában. Név szerint, Boros Zsuzsanna, Molnár Sarolta, Nemes András, Parlagi 
Mátyás és Kerepesy Krisztián kollégáim vannak itt, akik az egyes részeket gondozzák.  

Tárcaálláspontot tudok mondani, a kormány még nem döntött bizonyos jogpolitikai 
kérdésekben. A tárcaálláspont az 1-es ajánlási pontra nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 

tartózkodás, egyharmadot sem kapott. Kővári János!  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Elnézést kérek, most már szavaztunk az első pontról? 

Anélkül, hogy bárki elmondta volna, hogy miért tartják fontosnak a méltányosság 
követelményét ebben megjeleníteni?  

 
ELNÖK: Senki nem jelentkezett észrevételre.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Én jelentkeztem, de nem vette észre. Mindegy. A lényeg 

az, hogy jó lenne, hogyha néha indoklást is hallanánk, hogy a méltányosság elvét mivel 
indokolják, hogy bekerüljön, és mivel indokoljuk, hogy nem fogadjuk el, hogy bekerüljön. 
Azt gondolom, ez egy fontos kérdés lett volna vagy lenne. Nem tudom, hogy lesz-e még ezzel 
kapcsolatban javaslat, de valahogy próbáljunk meg úgy haladni, hogy alapelveket próbáljunk 
legalább tisztázni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nagyon szívesen válaszolok önnek. A római jogban a ius strict 

és a ius secrity páros megvolt, csak ugye a normativitásnak egy bizonyos szintjén a 
jóhiszeműség és tisztesség mellé a méltányosság azt jelentené, hogy egyszerűen 
jogalkalmazói problémát vetne fel, hogy meddig tartom meg a diszkrecionális jogot és a 
méltányosság összefüggéseit. De a minisztériumé a szó, parancsoljon! Tehát a méltányosságot 
nem a köznapi, hanem a jogi értelemben értem. A ius secrity egy külön jog volt a római 
jogban.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tehát az álláspontunk szerint a méltányosság egy olyan fogalom, amely az ügyek 
elbírálásához önmagában nem adna megfelelő, illetve többlettámpontot a jogalkalmazók 
számára, hangsúlyozom ugyanakkor, hogy a méltányosság magánjogilag értelmezhető 
aspektusai már eleve megjelennek a törvényjavaslat egyes tételesen megfogalmazott 
konkrétabb normáiban. Tehát a kártérítési kötelezettség terjedelmében vagy a védőképtelen 
károkozó kivételes kártérítésre kötelezése kapcsán. És egyébként éppen kiegészíteni javasolt 
jóhiszeműség és tisztesség elvében vagy az adott helyzetben általában elvárható magatartás 
követelményében. A méltányosságnak egyébként a javasoltak szerinti beillesztése a 
jóhiszeműség és tisztesség elvét is ketté vágná, és ezáltal szubjektivizálná, amely alapelv nem 
két külön alapelv, hanem egyetlen követelmény kifejeződése, amely lényegében az általános 
társadalmi követelményeknek és magatartási mércének a konkrét helyzetben való tanúsítását 
vágja le, és feltételezi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 2-es pont?  
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DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nincs ilyen. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 4. A 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 3-as?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja a minisztérium.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 2 Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 4-es?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nincs ilyen. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 3. A 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

Az 5-ös?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) 1. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság 
támogatja. 

A 6-os?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha megengedi elnök úr, egyfajta magyarázat. Itt a 

következőről van szó: a büntethetőség korhatárát bizonyos esetekben leszállította a Btk. Na 
most, abban az esetben, hogyha őt ilyen módon büntethetőnek mondta ki a Btk., és bíróság elé 
kerül, akkor legalább egy korlátozott cselekvőképességet csak fel kell tételezni róla. Ez tehát 
valamifajta szinkront próbált a Ptk. adott paragrafusa és a Btk. között állítani. Ennyi lett 
volna, de nem kívánok hosszú vitát, csak el akartam magyarázni, hogy mi volt a motívumunk.  

 
ELNÖK: Bocsánat, megint jogági különbség van. A Btk. más feltételrendszerű 

belátási képességről beszél. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Így van. Csatlakozom elnök úr szavaihoz, értve képviselő asszony szavait, azt hangsúlyozva, 
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hogy a két-két jogterület között alapvető dogmatikai és fogalmi különbségek vannak, tehát 
nem tudjuk a hidat megteremteni ezen szabály keretén belül, úgyhogy ezért nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem, 2 tartózkodás. 

Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 7-es és hozzákapcsolódó rengeteg módosítás? (17, 58, 62, 179, 207, 223, 237, 261.)  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja a minisztérium.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 

A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 8-as?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja a minisztérium.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 

A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 9-es?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk, és ez hasonló tartalmú mint a 8-as.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 9-est? (Szavazás.) 12 igen, 2 tartózkodás. 
A 10-es és a hozzá kapcsolódóak. (Összefüggésben: 221, 226, 285, 360.)  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja a minisztérium.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem és 2 tartózkodás. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 11-es és a hozzá kapcsolódók. (Összefüggésben: 12, 15, 20, 25, 27, 33.)  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja a minisztérium.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem. A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
A 13-as és a hozzá kapcsolódók. (Összefüggésben: 16, 23, 26, 28.) 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja a minisztérium.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. A bizottság egyharmada 

sem támogatja. 
A 14-es? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. A bizottság egyharmada 

sem támogatja. 
A 18-as? (21, 24.)  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. A bizottság egyharmada 

sem támogatja. 
A 19-es?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. A bizottság egyharmada 

sem támogatja. 
A 22-es?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 12 nem, 2 tartózkodás. A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 29-es a 30-assal?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem. A bizottság egyharmada 

sem támogatja. 
A 31-es? (Összefüggésben: 35, 37, 101, 109, 180, 191, 324, 366, 371, 373, 375, 378, 

381, 386, 387, 397.)  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Itt tárcaálláspontot sem tudok mondani, mert a tárca a kormányhoz kíván igazodni, és 
jogpolitikai döntést kíván hozni a kormány, úgyhogy itt nem nyilatkoznék.  

 
ELNÖK: Jó. Nekünk most kell állást foglalni abban, hogy a gondnokság alá vételi 

kezdeményezés a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőket megillesse-e. Ez a történet lényege 
ennél a módosító indítványnál. Hozzá kapcsolódik rengeteg módosító indítvány. Hogy 
nagyon egyszerűen feltegyem a kérdést, a bejegyzett élettársi kapcsolatot a külön törvénybe 
fogalmazottak szerint és az Alkotmánybíróság 2008-as döntése alapján azonosnak tekintjük-e 
a házassággal, vagy nem, vagy pedig úgy, ahogy megalkotta a törvény. Lendvai Ildikó!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Igen, elnézést, kérdezni szeretnék a beterjesztőtől, mert 

azt értettem, noha nem értek vele egyet, de értettem az okfejtést, hogy miért akarják a 
családjogi fejezetből kiszedni vagy általában a definíciót kiszedni a Ptk.-ból és a bejegyzett 
élettársnál. De itt speciel egy másik fajta intézmény keretén belül van szó a bejegyzett 
élettársak jogairól, miszerint, hogy a gondnokság alá helyezést kérheti-e. Magyarán, ha 
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egyáltalán egy másik törvényben lesz helye, ahogy eddig volt a bejegyzett élettársi 
viszonynak, akkor az elég logikus, hogy itt legalább tekintsünk el mástól vagy más esetektől, 
de a gondnokság alá helyezést kérhesse ugyanúgy mint az élettárs. Nem nagyon akarok 
gyanút megfogalmazni, de mégis csak meg kell kérdeznem, mert ha már itt sem szerepelhet, 
akkor ez arra utalhat, hogy azt a törvényt is valamikor hatályon kívül akarják helyezni. 
Tudniillik, ha egyáltalán létezni fog a bejegyzett élettárs fogalma, akkor jó, nem családjogon 
belül, nem itt, nem ott, illetve nem jó, de értem a logikát, de legalább itt, ahol fel van sorolva, 
hogy milyen vele együtt élő vagy kapcsolatban lévő ember kezdeményezheti ezt, akkor azért 
itt, az én logikám szerint azért volna helye ennek.  

 
ELNÖK: Igen. Szeretném az előterjesztők logikáját elmondani. Tekintettel arra, hogy 

a bejegyzett élettársi kapcsolatról szólóval szemben, itt a Ptk.-ban, családjogban 
megfogalmazott más intézményrendszerről vagy más személyekről külön törvény senkiről 
nincs, csak a bejegyzett élettársakról. A bejegyzett élettársi törvény több alkotmánybírósági 
döntésen keresztül ment, az egyiknek éppen kezdeményezője voltam, tehát azért állítom, hogy 
valamelyest ezt a problémát ismerem. Ugye a 2008-as alkotmánybírósági döntésnél az 
Alkotmánybíróság az alkotmány szövegéből, és ez egyezik a mostani alaptörvénnyel, a 
házasság és család kifejezéssel, azt mondja, a kettő összetartozó, szemben az élettársi 
kapcsolattal, ahogy egyébként ehhez nem közelíthető, tehát megszabta az Alkotmánybíróság 
azokat a határokat, amin belül a törvényalkotó törvényt alkothat, de elválasztja a házasságtól. 
Tessék elolvasni a 2008-as alkotmánybírósági határozatot. Az indoklás azzal kezdődik, hogy 
házasság és család. Egybetartozó fogalmak.  

Ennek következtében miután semmi más az itt felsoroltaknál, a családi fogalmak 
körében lévő, semmi más rokoni kapcsolatról külön törvény nem rendelkezik, én azt 
gondolom, hogy egyáltalán a Ptk.-nak, ha van külön törvény, a jogrendben már meglévő 
intézmény van, nem kell külön foglalkoznia vele. Ezért a külön törvényt változatlanul 
hagyjuk, a jogrend része, miközben azt gondolom, hogy az összes többi kérdéssel, ami 
egyébként nincs a jogrendben, a Ptk.-nak foglalkozni kell.  

Ami pedig a konkrét dolog, itt ez azt is jelentené, hogy valamifajta sorrendiség 
tekintetében ki az, aki kezdeményezőkészséggel rendelkezhet. Mert a bejegyzett élettársi 
törvény alapján, zárójelben jegyzem meg, a minisztérium vagy megerősíti, vagy cáfolja az 
adatomat, 2009 óta ilyen bejegyzett élettársi kapcsolat 176 jött létre az országban. Tehát, hogy 
csak a nagyságrendet mondjam. Tehát én azt gondolom, hogyha egy jogrend egészét 
tekintjük, akkor a jogrendben ez az intézményrendszer külön törvénnyel biztosított, ezzel 
szemben, miután más törvény nem rendelkezik róla, ezért a Ptk.-ban kell rendezni. Ez a 
logikája az előterjesztőknek, hogyha van külön törvény. Mint ahogy rengeteg olyan példát 
tudnék hozni a jogrend egészéből, például az egyházakat nem fogjuk a Ptk.-ban rendezni, 
holott jogi személy. Vagy azokat a jogi személyeket, amelyekről külön törvény van, nem 
fogjuk a Ptk.-ban rendezni. Mert a jogrend egészét tekintjük. Ennek következtében, ami a 
jogrendben megvan, azt nem kell a Ptk.-ban szabályozni. Nem tudom, kielégítő-e a válasz. 
Parancsoljon! 

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem jogászként jámboran megjegyzem, hogy például a 

Ptk. indokló szövegében rengeteg szó van egyesületekről és alapítványokról, holott arról is 
szól más törvény, de elnök úr a jogász, tehát nem ezen akarok vitatkozni.  

Két dolgot mondanék. Az egyik, bocsánat, egy kicsit ironikus. Kötve hiszem, hogy 
elnök úréknak az a baja a bejegyzett élettársakkal, hogy kevesen vannak. Pont. Ezt nem 
folytatnám. Ugyanakkor viszont volt olyan figyelemre méltó mondat elnök úr gondolataiban, 
amit én szeretnék megerősítve hallani, hogy jól értem-e. Jól értem-e, hogy önök tehát a 
bejegyzett élettársakról szóló külön törvényt nem kívánják bántani.  
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ELNÖK: Benne van az indoklásban is, hogy azért nem kívánjuk a Ptk. rendszerébe 

beemelni, mert a jogrendszerben erre egy külön intézmény van.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egyéb bajuk nincs is vele?  
 
ELNÖK: Nekem semmi bajom vele, bocsánat, hát mindenki … én azt gondolom, az 

más kérdés, ha előkeresi az akkori szavazási listát, valószínűleg nem szavaztam meg. 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Hát ezért merül fel az emberben a jogos kérdés. Vettem 

akkor, nem mondom, hogy elnök úr ígéretét, mert ilyenre nem kötelezhetek senkit, hogy 
önöknek nem a bejegyzett élettársi viszonnyal van bajuk, nem a külön törvénnyel van bajuk, 
hanem ilyen-olyan, általam vitatott okból a Ptk.-ból akarják kikeríteni a dolgot.  

 
ELNÖK: Pontosan, tehát az indoklásban szerepelt, hogy miután a jogrendszerben 

külön intézményrendszer van erre, ezért nem láttuk értelmét, hogy külön a Ptk.-ban is 
szabályozva legyen. Ráadásul a beterjesztett szöveg szerint semmi más, mint az egyébként 
meglévő jogintézménynek a megismétlését jelenti.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez esetben csak arra szeretném elnök úr figyelmét 

felhívni, hogy létezik egy társasági törvény is, és a Ptk. hosszas fejezetei foglalkoznak a 
gazdasági társaságok ilyen-olyan cselekedeteivel. Én tehát, bocsánat, de fenntartom azt a 
véleményt, hogy nemcsak jogfilozófiai problémája van itt elnök úréknak, de szavazhatunk 
nyugodtan, ezt a vitát nem most szeretném lefolytatni, lesz ennek módja máskor.  

 
ELNÖK: Kővári János! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Elnök úr, elnézést, hogy megint ilyen 

szempontot hozok ide, de mi nem az Alkotmányügyi bizottság vagyunk, hanem az emberi 
jogi bizottság, ezért emberi jogi szempontokat is nyilván figyelembe veszünk a döntésünknél. 
Csak az alkotmányra szeretnék visszautalni, Lendvai Ildikó kérdésére. Magyarország védi a 
házasság intézményét mint férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött 
életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. Tehát nyugodtan, 
az alaptörvényből is levezetheti, hogy természetes, hogy megkülönbözteti a családot, mondjuk 
az élettársi kapcsolattól minden további jogszabály is, amilyen módon erre lehetősége van. És 
ez már nem jogi kérdés, hanem alapvetően nyilvánvaló, hogy pszichológiai kérdés, ha úgy 
tetszik, hogy azért egy gondnokságba vételezésről egy ilyen eljárás kezdeményezésére mégis 
csak felelősebben dönt. Itt nem az adott személyről beszélünk, mert lehet, hogy az adott 
személy egyébként felelős, de felelősebben dönt az, aki egy családban él, házastársi 
elkötelezettséget vállalt, mint az, akinek csak, egy úgymond bejegyzett élettársi kapcsolata 
van, mert amúgy egyébként, ha szoros érzelmi kötelék és elkötelezettség van egy emberben, 
akkor gondolom, a házasságot is tudja vállalni, ha pedig nem, csak élettársi kapcsolatot, akkor 
azt gondolom, hogy a felelősség rendszere is más. Hiszen nem vállalja azt a felelősséget, ami 
a házassággal jár.  

Nem véletlen, az alaptörvényben is, azt gondolom, hogy fontos volt ezt az 
értékvállalást világossá tenni, hogy alapvetően a család intézményét segítjük. Ebben 
nyilvánvalóan a gyermekét, az idős emberét, a magatehetetlenné váló emberét is, tehát, 
akiknél a gondnokságba helyezés egyáltalán szóba jöhet, azt gondolom, hogy fontos, hogy a 
család része legyen, és szerintem teljesen természetes az – ez a magam véleménye, nem a 
Fidesz-frakció véleménye, és ezt vállalom is -, hogy nyilvánvaló, hogy meg kell 
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különböztesse egy jogrendszer is ennek a kétféle, ha úgy tetszik, életformának vagy 
közösségvállalásnak a formáját.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak mert folytatódott a beszélgetés, elnök úrral már 

nem vitatkoztam volna, mert ott tisztáztuk az álláspontokat, értem, és tiszteletben tartom, amit 
Kővári képviselő úr mond, legfeljebb nem értek egyet vele. De látok bizonyos ellentmondást. 
Mikor a családok védelméről szóló kétharmados törvényt elfogadta a parlament, apropó, 
elnök úr, családokról is van külön törvényünk, és a Ptk. mégis csak foglalkozik vele, de nem 
kötekedni akarok, akkor hosszasan vitatkoztunk az élettársi, most mindegy, hogy különnemű 
vagy egynemű élettársi közösségek védelméről, és minden alkalommal azt a választ kaptuk a 
vitában, amikor a család definíciójával kapcsolatos aggodalmainkat és kérdéseinket tettük fel, 
hogy butaságokat beszélünk, mert semmilyen módon nem akarja ez a szemlélet 
megkülönböztetni az élettársi közösséget a házasságtól, és nincs igazunk, amikor azt 
mondjuk, hogy itten valami különbségtétel lehet. Ezek szerint mégis lehet, mert képviselő 
úrnál, mintha nemcsak az egynemű, hanem általában az élettársi közösség valami másnak 
bizonyult volna. És lehet gondolni, én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, azt nem 
tartom tiszteletben, hogy ezt az állampolgárokra mint egy létező véleményt általánosként 
ráerősítsük.  

Ami meg az alaptörvényt illeti, nyilván nem az alaptörvényvitát fogjuk elölről 
kezdeni, ott is volt bajom ezzel a definícióval, de önmagában az alaptörvény definíciójából 
egyáltalán nem következik, hogy mit értünk családon és mit nem. Kiemelt védelemben 
részesíti a házasságot és a családot, de hogy a családot egy érzelmi közösségként felfogva 
miként definiáljuk, az egy külön kérdés. Az én álláspontom szerint beleférnek az élettársak és 
a bejegyzett élettársak is. Lehetnek más értelmezések is, de nincs benne az alaptörvényben. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János, szavaznánk, mert … 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Igen, elnézést kérek, rövid leszek: nem a szubjektív 

véleményemről van szó, hanem azt gondolom, hogy felelős politikai döntéshozóknak 
időnként legalább a statisztikákat tanulmányozni kell, hogy milyen életformával egyébként mi 
jár. Milyen módon kezelődik egy közösségben, akár például egy gyermeknek a sorsa, a 
gyermekvállalás kérdése, vagy akár az idősekkel kapcsolatos elkötelezettség. Ezekről 
statisztikák is vannak, nem érzelmi kérdés. Én azt gondolom, hogy ezekből meg tanulni kell a 
döntéshozóknak, hogy melyik az az életforma, amelyikben mindenki számára a 
legbiztonságosabb életforma ahhoz, hogy egyébként az alapvető emberi jogai és méltósága ne 
sérüljön. De ez nyilván egy másik vita, csak szerettem volna jelezni, nem szubjektív kérdés, 
hanem érdemes ennek utánanézni, hogy egyébként milyen tendenciák vannak e tekintetben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki a 31-es módosító indítványt és hozzá 

kapcsolódót támogatja? (Szavazás.) 9 igen, 2 nem, tartózkodott 2. Köszönöm szépen. A 
bizottság támogatja.  

A 32-es, összefüggésben a 38-assal?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 8 nem, 2 tartózkodás. A 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 34-es?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem. A bizottság egyharmada 

sem támogatja. 
A 36-os?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 10 nem, 2 tartózkodás. A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 39-es?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 10 nem, tartózkodott 2. A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
40-es, összefüggésben a 43-assal?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 10 nem, tartózkodott 2. A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 41-es, összefüggésben a 44-essel? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 10 nem, tartózkodott 2. A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 42-es?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, 10 nem, tartózkodott 2. A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
Hadd kérdezzem meg, támogatott soruk nincsen?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Van egy listánk az elnök úr által megadott ajánlási pontokról, hogy igen vagy nem.  
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a támogatott sorokról egyben 
szavazni. Aki igen, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag így határoztunk, 14 igennel. 
A jegyzőkönyv számára be tudja-e olvasni a támogatott sorokat?  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igyekszem: 49, 54, 55, 70, 74, 76, 79, 83, 103.  
 
ELNÖK: Akkor a szavazás rendje az, hogy a minisztérium által támogatott sorokról, 

akár a bizottság illetékességébe tartozik, akár nem, szavazni fogunk egy szavazással. 
Nyilvánvalóan, ami a bizottság illetékességébe tartozik, úgyis benne van. Viszont van 3-4 
olyan kérdés, amiben nincs tárcaálláspont. Azokról külön szavazunk egyenként. És ha a 
bizottság egyetért vele, egy szavazással a nem támogatottakról is szavazunk. Bocsánat, bárki, 
bármelyik indítványt külön kikérheti szavazásra. Tehát abban megállapodunk, hogy a 
támogatott sort egyben szavazzuk, és a nem támogatottból is bárki kikérhet külön vitára 
indítványt, és azokról, amiről nincs tárcaálláspont, külön szavazunk. Észrevétel, kérdés? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Aki ezzel a szavazási móddal egyetért, kérem, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag ezzel egyetért, 14 igennel. A támogatott sort, amit 
kijelöltek, a jegyzőkönyvbe bediktálták. Kérem újra felolvasni!  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tehát: 49, 54 (összefügg: 119, 137, 149, 167, 176, 210, 233, 257, 264, 268, 277, 281, 293, 
315, 320, 335, 341, 358, 363, 372, 374, 395.), 55 (összefüggésben: 72, 89, 157, 186, 189, 212, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 279, 280, 286, 288, 294, 347, 349, 350, 351, 355, 382.), 76, 79, 
147, 162, 169, 174, 185, 271. Ennyi, amit támogatunk.  

 
ELNÖK: Ezek közül valaki kér-e ki valamit külön szavazásra? (Nincs jelentkező.) 

Nem kér. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a támogatott sort. 
(Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk, 14 igennel. 

Most következnek azok, amelyekről nincs tárcaálláspont. Külön szavazunk.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Négy ilyen van: 178, 187-es.  
 
ELNÖK: II. kötet, 178-as. A házasságkötést megelőzően 30 nap… Kérdés, észrevétel? 

Parancsolj!  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Ha már van olyan pont, amiről beszélünk, akkor azért 

megkérdezném, hogy mi az előterjesztők indoklása.  
 
ELNÖK: Magyarországon szerintem intézményi módon a házasság válságban van 

többek között azért is, mert az a hagyományos rend, ami a házasságkötést korábban 
megelőzte, a kézfogó, jegyesség, házasság, tehát volt egy útja, és az a közösség, aki ezeket a 
fiatalokat nyomon követte, mondjuk a templomban háromszori kihirdetés, eredményezte azt, 
hogy megfontolt akarattal és tudatosan vállalták a házasság intézményét. Ez a módosító 
javaslat igazából azt kívánja megcélozni, hogy megfontolt legyen az igenjük a házasuló 
feleknek. Nyilván van olyan eset, ahol a kivételt meg kell adni, tehát egy rugalmassági 
együtthatóval abba az irányba kívántunk egy lépést tenni, hogy az intézményrendszer 
biztonságát védjük ezzel is, hogy érezzék azt, hogy ez egy olyan jogi aktus, ami egy életet 
eldönthet, tehát valamifajta megfontolási időt feltételez, mint a korábbi gyakorlatban ez 
megvolt.  
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Ha más kérdés nincs, ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Egyhangúlag 
egyetértettünk, 14 igennel. A következő?  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A 187-es. Itt annyit megjegyeznék, hogy a minisztérium politikai álláspontja szerint a tíz évet 
meghaladó élettársi kapcsolathoz kötött jogosultságoknak a törvényjavaslatból kivétele nem 
ütközik akadályba, mivel ez kapcsolva van más szabályokkal, amihez viszont még 
többletpolitikai döntésre van szükség, ezért továbbra is azt tudom mondani, hogy nem 
nyilatkoznánk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha kérik a képviselők, akkor indokolom. Az általános 

vitában már sokszor elmondtuk, hogy a házasság egy jogintézmény, mert van egy 
jogcselekmény, ami kivált egy joghatást. Van két igen. Hogy mi az élettársi kapcsolat, nem 
tudjuk. Nem feltétlen jogintézmény, tehát nincs olyan jogcselekmény, ami joghatást kivált, 
ráadásul szociológiai értelemben nagyon változó. Szociológiai értelemben ugyebár egyrészt 
van olyan élettársi kapcsolat, és itt a Vékás professzor úr adatát idézem, hogy érdekes módon 
nem tudjuk, hogy az élettársi kapcsolat két nem, egy igen, egy nem, tehát nem tudunk rá 
adekvát választ adni, 45 százalékban az élettársi kapcsolatokban egy igen, egy nem van. Tehát 
valamifajta kompromisszum. Van olyan élettársi kapcsolat, amely azt mondja, hogy nyitva 
tartja az élettársi kapcsolatban a házasság lehetőségét, de pillanatnyilag nincs egyező 
akaratnyilvánítás. Van olyan, amelyik kifejezetten tagadja a házasság intézményét, tehát két 
nem van, és van egy harmadik típusa szociológiai értelemben az élettársi kapcsolatban, 
nevezetesen az, amikor oly mértékig nehéz bizonyítást jelentene az együttélés, hogy még a 
külön lakást is fenntartják. Nagyon sok esetben egyébként a külön gazdálkodást is fenntartják, 
és az indítványozók logikája az volt, és ez most nem ideológiai vagy nem kultúrharc kérdése, 
hogy amennyiben az emberi szabad akaratot tiszteletben tartom, és valaki nem kívánja a 
házasságot, vagy azt a jogcselekményt nem teszi meg, hogy két igent mondjon, és egy 
joghatást kiváltson, akkor miért akar a jogalkotó rá olyan formát húzni, hogy kvázi, nem 
kívánsz házasságban élni, de én adhatok neked jogot, és élj kvázi házasságban, holott 
elmondtam, hogy milyen különböző esettípusok vannak. Tehát az emberi szabad akaratot 
figyelemben tartjuk, akkor azt mondjuk, hogy ezek a párok egymással kapcsolatban kvázi 
szerződéses viszonyban élnek, amiben egymással megállapodnak, úgy élnek.  

Ezért mondjuk azt, hogy nincs ezért ebben a jogintézmény-rendszerben ilyen formán, 
természetesen nem tagadjuk azt a problémát, és figyelembe véve azt a szociológiai tényt is, 
hogy milyen nagy számban születnek élettársi kapcsolatból gyerekek, de azt gondolom, az 
egy másik kérdés, a gyerekszülés, a felelős apaság, felelős anyaság mint közjó intézményét 
alapul véve, ezek a gyerekek, amikor megszületnek, természetesen semmifajta hátrányos 
megkülönböztetés részükre nem lehet, hiszen ez családot jelent a szülő-gyermek 
kapcsolatban. Tehát ezek a kérdések rendezendők, mint ahogy az a kérdés is, hogy mi van tíz 
év után. Én azt gondolom, hogy sok házasság bár tíz évig tartana. Tíz év után sem lehet a 
felek akaratával szemben intézményt létrehozni, mert lehetséges, hogy a második csoportba 
tartanak, egyáltalán nem akarnak házasságban élni tíz év után sem. Tehát itt, ha valamiféle 
jognyilatkozathoz vagy jogcselekményhez nem kötjük, akkor nem tudom, milyen joghatást 
válthat ki az. Ez volt az indoklás. Ezek után kérdés?  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Nem kérdésem van, hanem most ezúttal áhítattal 

hallgattam elnök úr szavait. Azt gondolom, hogy az emberi jogi bizottságnak szabad 
egyébként, miután a kormánynak láthatóan ebben a kérdésben nincsen kialakult álláspontja, 
minden esetben azzal hárítja, hogy politikai döntések mentén, vagy ezzel hárítja, hogy 
politikai döntések szükségesek ebben... Igen, az emberi jogi bizottságnak érdemes volna erről 
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akár egy nyílt napot rendezni, hogy mivel indokoljuk azt, hogy a családon belüli tagoknak a 
házasságban is más jogai és kötelezettségei vannak, mint az élettársi kapcsolatban. Mert 
teljesen világosan alátámaszható, valóban így van, statisztikai adatokkal is mindezen állítás, 
és egyszer végre ki kéne ebből a körből lépni, ez nem egy ideológiai kérdés, hanem teljesen 
világosan életközösségi kérdés. És ebben, miután az új alaptörvény is világosan fogalmaz, 
szabad szerintem, sőt kell világosan fogalmazni. Színt kell vallani, hogy miért vannak más 
jogok az élettársi kapcsolatban és kötelezettségek is, mint egy családban vagy egy 
házasságban. Szerintem ez világosan védhető.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatjuk, 14 igennel. Köszönöm szépen.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A 396-os. 
 
ELNÖK: Az öröklés rendje. Erre most megint nem kívánok vitát nyitni, nem is 

indokolom, mert önmagáért beszél az indítvány. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú, 14 
igennel. Köszönöm szépen.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A 398-as.  
 
ELNÖK: Papcsák Ferenc.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Itt annyit hozzáfűznék, hogy nyilván a bejegyzett élettársakkal kapcsolatos jogpolitikai döntés 
függvényében határozható meg ez a tulajdonképpen technikainak minősíthető szabály léte, 
illetve nem léte. Úgyhogy ezért azt mondanám, hogy …  

 
ELNÖK: Igen. Én azt gondolom, hogy egyszer már hoztunk egy olyan döntést és a 

bizottság igennel szavazott arra a módosító indítványra, hogy a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot kiszedtük a Ptk.-ból. Ebből pedig az következik, hogy az a döntés ide is kihat. 
Ezért én a 398-asról ilyen módon nem kívánok külön szavaztatni. Akkor csak hogy jól értem-
e, van-e észrevétel ezzel kapcsolatban. Tudniillik erről így nem tudok szavazni.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, tudomásul vesszük, és elnök úr döntésének alávetjük magunkat.  
 
ELNÖK: Bocsánat, tehát érthető, hogyha egyszer a bizottság támogatott olyan 

indítványt, hogy a Ptk. rendszeréből a bejegyzett élettársi kapcsolat kikerül, akkor nyilván, 
hogy a hozzátartozói körben… Az a csavar benne, hogy a módosító indítványban volna olyan, 
ami támogatható lenne, de egészében meg nem támogatandó, mert benne hagyja a bejegyzett 
élettársit.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, és itt az az eltérő helyzet, hogy az élettárs és nem a bejegyzett élettárs körül forog ez a 
kérdés, ahogy mi látjuk, ugyanis a javaslat kivenné a hozzátartozó fogalmából az élettársat. És 
áttenné a közeli hozzátartozóba. Tehát ez itt a fő kérdés, ahogy látjuk.  

 
ELNÖK: Igen, Kővári János! 
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KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Szeretném kérdezni, hogy ez egyébként mit jelent. Milyen 

jogi vonatkozásokkal jár, hogy valaki közeli hozzátartozóként vagy hozzátartozóként van 
jelen. Mert az előbb már megfogalmazódott egy világos filozófia, hogy van egy hierarchiája a 
közösségi kapcsolatoknak. Tehát a kérdésem az, hogy mit jelent azt, hogyha közeli 
hozzátartozónak ismerjük el az élettársi kapcsolatot, milyen jogosítványokkal jár ez 
egyébként a nyilván a Ptk. egyéb szakaszaiban.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igazából egyéb jogági jelentőségei vannak az összeférhetetlenségi szabályoknál, akár 
szociális területen, de azt tudjuk vállalni. Nem akarok olyan tájékoztatást adni, ami nem 
teljesen pontos, írásban erről a képviselő úrnak adunk egy rövid tájékoztatást. Most nem 
mennék bele a részletekbe, mert nem lenne pontos a tájékoztatásom.  

 
ELNÖK: Igen. Tehát akkor kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 

Mellette senki, 5 nem, tartózkodott 7. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
Külön szavazást kért Varga László a 177-es indítványról.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ez a kérdés már az előző Orbán-kormány utolsó 

félévében előkerült, csak nem került rá a sor.  
 
ELNÖK: Minisztérium álláspontja? Nem támogatja, mert a támogatott sorban nem 

volt benne.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A minisztérium nem támogatja.  
 
ELNÖK: Bocsánat, nem tudom kinek átadni az ülés vezetését. A magam részéről sem 

támogatom, megmondom miért: az egyházi törvény alapján 32 egyház van, amelyik 
egyenjogú. Mondjuk az iszlám közösség engedi a többnejűséget, akkor érdekes volna, hogy 
az iszlám közösségbe házasultam, majd bejelentem az anyakönyvvezetőnél. Tehát, ha ezt a 
kérdést politikai szándékkal nézzük, egyébként van egy logika benne, hogy miért kéne 
duplázni a házasságkötést… Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem lehet megoldani 
egy Ptk.-módosítással. Ha erről a kérdésről mégis politikai döntés születik, akkor külön 
törvényt kell hozni, mert a feltételét biztosítani kell, hogy egyszerre az egyházi és az állami 
jognak megfeleljen az az aktus. Ez pedig a Ptk. rendszerén belül nem kezelhető. Tehát 
ugyanúgy, ahogy a tábori lelkészségről stb. külön törvények vannak, vagy a börtönlelkészi 
szolgálatról, ez a kérdés sem oldható meg ebben a körben. Tehát nem a kérdésfelvetés a rossz, 
hanem szerintem ez a megoldás a rossz.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Így van, amit elnök úr mond, és a nagy döntéseket ne akadályozzák adminisztratív problémák, 
de kénytelen vagyok megjegyezni, hogy nem egy könnyű feladat lenne a házassági 
anyakönyvi rendszert összekapcsolni az egyházival. Úgyhogy még van egy ilyen 
adminisztratív probléma is.  

 
ELNÖK: Igen, hát a lelkészi vizsgán vagy a teológiai tanulmányok során az 

anyakönyvi rendtartásból is vizsgáznak. Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 
8 nem, tartózkodott 2. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.  

Van még más?  
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DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nincs, a többit nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a nem támogatott indítványok közül 

kér-e valaki külön szavazást bármelyik indítványról. (Nincs jelentkező.)  
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Bocsánat, csak a jegyzőkönyv kedvéért nyilván ez egyértelmű, de vannak még, amiket 
támogatunk, csak az önök által megadott ajánlási pontok maradékát nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Igen, rendben van. Ki az, aki a nem támogatott indítványokat támogatja? 

(45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 75, 77, 78, 80, 81. a 161-essel összefüggésben, 131. a 148-
assal és 399-essel, 163, a 164-es a 165. és 172-essel, 166. 168, 170, 171, 173, 175, 177, 181, 
a 182 és a 190, 183, 184, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, a 200-as a 201-essel, 
202, 203, 204, 205, 206, 208, , 222, 225, 272, 342,  361, 362, 384, 385, 388, 398, 400, 401, 
402, 403.) (Szavazás.) Mellette senki, 10 nem, 2 tartózkodással a bizottság nem támogatja az 
indítványokat egyharmaddal sem. Köszönöm szépen. (Dr. Czepek Gábor: Köszönjük.)  
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9062. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pontunk: a Bethlen Alapítványhoz két kapcsolódó 
indítványunk van. A jegyzőkönyv számára rögzítjük, hogy Szász Nikének szép neve van. 
(Derültség.) Köszönjük szépen.  

Szávay Istvánnak és Szili Katalinnak van egy módosító indítványa. Tárcaálláspontot 
tetszik képviselni?  

 
DR. SZÁSZ NIKÉ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja az első javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Mellette senki, 8 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatja. 
A következő Szili Katalin javaslata. (Közbeszólás: Bocsánat, úgy tudjuk, hogy Szili 

Katalin visszavonta.)  
 
DR. SZÁSZ NIKÉ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, egy 

átdolgozott módosító javaslat lesz.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért értesíthettek volna. (Kőszegi Zoltán: Most volt, 

ezzel a mi ülésünkkel párhuzamosan.) Ja, értem, oké, rendben. Tehát ezt visszavonta, ez 
bizottsági, ezt meg azért nem kell tárgyalni. Köszönöm szépen. Akkor végeztünk is. Egyebek 
nincsenek. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

 

Dr. Lukács Tamás  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


