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Napirendi javaslat  
 

1. a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója címmel 
 benyújtott beszámoló (J/6591. szám)  
 (Általános vita)  
 (Első helyen kijelölt bizottságként)  
b) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolójának 
 elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)   
 (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

 

2. a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2012. 
 évi tevékenységéről szóló beszámoló (J/10578. szám)  
 (Általános vita)  
 (Első helyen kijelölt bizottságként)  
b) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi 
 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
 (H/… szám)  
 (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
 

3. A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10750. szám)  
(Általános vita) 

 

4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10749. szám)  
(Általános vita)  

 

5. Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról szóló 
törvényjavaslat (T/10592. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
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Kulcsár Gergely (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
Szabó Timea (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Lukács Tamás (KDNP) távozása után dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz) 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP) 
Berényi László (Fidesz) Varga Lászlónak (KDNP)  
Csöbör Katalin (Fidesz) megérkezéséig, majd távozása után Ékes Ilonának 
(Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
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Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) megérkezéséig Wittner Máriának 
(Fidesz)  
Lendvai Ildikó (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP)  
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Hölvényi György államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Megjelentek 
 
Dr. Keszey Gábor osztályvezető, adatvédelmi szakértő (Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság)  
Nagy Katalin kabinetfőnök, osztályvezető (Nemzeti Adatvédelmi és 
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Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és megjelent vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Ékes Ilona, 
Gajda Róbertet Kőszegi Zoltán, Kubatov Gábort Harrach Péter, Rónaszékiné Keresztes 
Monikát Wittner Mária helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel 
együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére nem 
érkezett javaslat. Az 5. napirendi ponthoz, az önkényuralmi jelképek használatának 
büntetőjogi szankcionálásáról szóló törvényjavaslathoz nem érkezett kapcsolódó módosító 
javaslat, ezért azt nem fogjuk tárgyalni. A 3. és a 4. napirendi pontot meg fogjuk cserélni, 
mert a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
érkező vendégeink jelezték, hogy csak később tudnak megjelenni a bizottságban.  

A fenti módosításokkal együtt ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója címmel benyújtott 
beszámoló (J/6591. szám)   
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolójának elfogadásáról 
szóló határozati javaslat (H/… szám)   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)   
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/10578. szám)   
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Az első két napirendi pontot egyben tárgyaljuk, ezek a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság beszámolója címmel benyújtott beszámoló, valamint a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló. Mindkét esetben az általános vitára alkalmasság megállapítása a bizottság 
feladata. Tisztelettel köszöntöm dr. Péterfalvi Attila elnök urat és munkatársait. Elnök úré a 
szó.  

Dr. Péterfalvi Attila elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 
szóbeli tájékoztatója 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2011. és a 2012. évekről szóló parlamenti 
beszámoló kapcsán egy rövid szóbeli kiegészítést szeretnék tenni, amely azt igyekszik 
bemutatni, hogy az alkotmányos reform keretében az adatvédelmi biztosi intézmény 
adatvédelmi hatósággá történő átalakítása eredményes és sikeres volt.  
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Az elmúlt évről szóló beszámoló bevezetője egy platóni idézettel kezdődik, 
Hérakleitoszra hivatkozva: „Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba.” Ez igaz az 
információs jogok magyarországi helyzetére is, akár a magyar, akár a globális fejlődésre 
gondolunk, hiszen az adatvédelmi reform, az adatvédelmi irányelvhez való jogharmonizáció 
megtörtént Magyarországon, de ezzel nem zárult le a folyamat, hiszen az uniós adatvédelmi 
irányelv helyett is egy új rendelet fog hatályba lépni, amennyiben rendelet lesz, amely 
nagyobb és még egységesebb fellépési lehetőséget tesz lehetővé. És ez az idézet 
természetesen rám is vonatkozhat, hiszen több mint negyedszázada próbálom figyelni és 
építgetni az adatvédelem és az információszabadság helyzetét Magyarországon, hiszen már az 
első, de hatályba nem lépett törvény tervezeténél is közreműködhettem szakértőként.  

A beszámolóval párhuzamosan készítettünk egy felmérést is, egy közvélemény-
kutatást az adatvédelem magyarországi helyzetének társadalmi megítélésére vonatkozóan, 
amiből az szűrődött le, hogy az átalakítás után egy évvel a megkérdezettek 31 százaléka 
hallott az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságról. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó 
eredmény. A megkérdezettek több mint 60 százaléka valamilyen szinten tájékozott az 
adatvédelem vonatkozásában, 38 százalék pedig az információszabadság vonatkozásában. 
Ezen a téren tehát még lehet javítani, ami az állampolgárok tudatos tájékoztatását illeti.  

Viszont örvendetesen elmozdult az információszabadság irányába a 
panaszbeadványok száma, hiszen a panaszbeadványokban a konzultációs ügyek mintegy 17 
százalékot tettek ki. Ez lényegesen több, mint korábban, amikor 10 százalék körüli volt az 
információszabadsággal kapcsolatos ügyek aránya. Ez örvendetes előrelépésnek tekinthető.  

A beszámoló új formában jelent meg, eltértünk az adatvédelmi biztosi beszámoló 
stílusától, szerkezetétől, közelítve a nemzetközi trendekhez, hogy inkább tendenciákat 
dolgozunk fel, és egy-egy lényeges ügyre világítunk rá. Az elmúlt évben a szigorúbb eljárási 
rendben lefolytatott vizsgálatok eredményeként 22 millió forint bírságot szabtunk ki – ez 
hangsúlyozottan szerepel a beszámolóban –, emellett a Google Street View adatkezelése is 
szerepel a beszámolóban, amelynél részben a jogszabályi változás, részben egy luxemburgi 
bírósági döntés következtében tudtunk eltérni a korábbi adatvédelmi biztosi állásponttól, 
figyelemmel a Google Street View tevékenységének a közhasznosságára. Nagyvárosok 
polgármestereit kérdeztük meg, akik úgy nyilatkoztak, hogy ez a szolgáltatás turisztikai 
szempontból is fontos lehet. Végül is alkalmazva a magánszféra védelméhez fűződő érdeket 
és a közérdeket, ezt mérlegelve és az új jogalapokat figyelembe véve szigorúbb adatvédelmi 
rendelkezések beiktatásával lehetővé tettük a tevékenység elindítását.  

Ebben az évben egy fontos ajánlást is kiadtunk, formálisan ebben az évben, de már 
tavaly elkészült, csak az adatvédelem napján akartunk ezzel előjönni.  Az új belföldi 
szabályozást, a Munka törvénykönyvét, valamint az előző irányelv jogalapjait és a luxemburgi 
bíróság ítéletét figyelembe véve a munkahelyeken történő videokamerás megfigyeléssel 
kapcsolatban bocsátottunk ki egy új ajánlást. Ezzel kapcsolatban jeleztem a kormányzatnak, 
hogy jó lenne, ha saját adatvédelmi garanciák a Munka törvénykönyvébe is beépülnének, mert 
most tulajdonképpen kölcsön vettük a garanciákat a vagyonvédelmi törvényből, de egy 
következő törvény kiegészítésénél ezeket be lehetne építeni a Munka törvénykönyvébe is.  

Az információszabadsággal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az alkotmányos 
reform keretében az átláthatóság alkotmányos szintre emelkedett azzal, hogy a nemzeti 
vagyonnal való gazdálkodás nyilvános. Most már nem csak a közérdeket kell figyelembe 
venni, hiszen a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás önmagában véve is nyilvános, viszont 
arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy azoknál a vállalkozásoknál, amelyek egyúttal piaci 
szereplők is, s konkurenciájuk is van a piacon, az átláthatóság nem okozhat hátrányt azzal, 
hogy olyan üzleti tervek, stratégiai jellegű elképzelések válnak nyilvánossá, amelyek a 
gazdasági életben hátrányt okoznának, hiszen akkor visszájára fordulna az alapjog gyakorlása.  
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Mivel a kormány jogalkotási programjában is szerepelt, az elmúlt egy év tapasztalatait 
leszűrve javaslatot tettünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló törvény módosítására. Ezt azért is fontos lenne bevezetni, mert olyan intézményeket 
lehetne kipróbálni, hogy hogyan működnek, amelyek a jövő európai uniós adatvédelmi 
reformcsomagjában szerepelnek, például az adatvédelmi incidensek bejelentése az 
Adatvédelmi Hatósághoz. Ezenkívül átalakítanánk az adatvédelmi nyilvántartást. Az 
érintettek jogait, az érintettek eligazodását a személyes adataik kezelése vonatkozásában 
jobban szolgálná az új rendszer. Várjuk a fejleményeket, azt, hogy ez mikor kerül az 
Országgyűlés napirendjére. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül ki kér szót? Kulcsár Gergely 

képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Én is tisztelettel köszöntöm elnök urat. A 2012-es 
beszámoló információszabadsággal kapcsolatos részével kapcsolatban lenne néhány 
megjegyzésem, észrevételem, majd pedig egy-két kérdésem, konkrétan a közérdekű adatok 
nyilvánosságával kapcsolatban.  

A saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy a helyi önkormányzatokban komoly 
hiányosságok vannak ezeknek az adatoknak a közzétételében, de ez szerepel is a 
beszámolóban. Többször tapasztaltuk, hogy a helyi önkormányzatok és az önkormányzati 
tulajdonban lévő társaságok a közérdekű adatokat nem teszik közzé és a jelzéseinkre sem 
reagálnak.  

Még nagyobb problémát észleltünk abban, hogy az önkormányzatok akadályozzák az 
állampolgárokat az adatok megismeréséhez való joguk gyakorlásában. Itt is vannak 
konkrétumok. Voltak olyan példák, hogy megtagadták az adatok kiadását, csak képviselőknek 
adták ki a közérdekű adatokat. De olyannal is találkoztunk – hogy egy konkrét példát említsek 
–, amikor egy hajdúdorogi beruházás kapcsán fordult az egyik állampolgár az 
önkormányzathoz és egy ötszáz oldalas adathalmazt szeretett volna megismerni. Az 
önkormányzatnál a jegyző azt mondta, hogy oldalanként 100 forintért lefénymásolják neki – 
ez óriási költségbe kerülne; szerintem ebben az esetben is jogszerűtlenül jártak el –, az 
elektronikus hozzáférést pedig nem biztosították, elutasították, hogy elektronikus formában 
hozzájusson a közérdekű adatokhoz.  

Pozitívumnak tartjuk, hogy a beszámolóban több konkrét debreceni ügy is szerepel. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy az AKSD Kft.-vel, a Cívisbusszal és a 2-es villamossal 
kapcsolatos ügyekben a hatóság tette a dolgát és helyre tette azokat a dolgokat, amik 
törvénytelenül, nem a jogszabályoknak megfelelően zajlottak.  

Azt szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy a hatóság élt-e a bírságolási jogával a 
közérdekű adatokkal kapcsolatos ügyekben az önkormányzatokkal szemben. Voltak-e ilyen 
esetek?  

Végül szeretném megjegyezni, a beszámolóban benne van, hogy a 
kormánytisztviselők állampolgársága közérdekű adat. A Jobbik korábban felvetette, hogy az 
országgyűlési képviselők, kormánytagok, kormánytisztviselők állampolgárságát hozzuk 
nyilvánosságra. A beszámolóban benne van, hogy ez közérdekű adat. Ennek nagyon örülünk 
és reméljük, hogy hamarosan ennek az ügynek a végére is pontot lehet tenni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

elnök úré a szó.  
 



- 9 - 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság): Az önkormányzatok nyilvánosságával kapcsolatban mi is tapasztalunk bizonyos 
hiányosságokat. A Corvinus Egyetemnek volt egy átfogó vizsgálata a kötelezően közzéteendő 
adatok nyilvánosságával kapcsolatban. Fel fogjuk venni a kapcsolatot az egyetemmel, hogy 
megszerezzük ezt a vizsgálati eredményt. A mi hatóságunknak csak adatvédelmi ügyekben 
van hatósági jogköre. A törvénymódosítás kapcsán azt javasoltam, hogy ha a kötelezően 
közzéteendő adatokat nem teszik közzé – a jogszabály egyértelműen megmondja, hogy a 
különböző listáknál mit kell kötelezően közzétenni –, akkor a hatóság kapjon bírságolási 
jogot. Tehát azt szeretnénk, hogy ne csak az adatvédelem, hanem az információszabadság 
terén is kapjunk hatósági jogot, legalább a kötelezően közzéteendő adatoknál, hogy ne csak 
ombudsmani típusú jogkörünk legyen.  

Mi is kifogásoltuk és ki is adtunk egy állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy milyen 
költségeket lehet felszámolni az adatok kérésénél az igény teljesítése során. A költségekről 
még nem született meg a jogszabály, de mi is azt mondtuk, hogy csak minimális költségeket 
szabad felszámolni. A fénymásolás költségét fel lehet számolni, de az oldalankénti 100 forint 
kirívóan magas összeg. Egy önkormányzat 25 forintot javasolt, de mi azt is soknak tartjuk. Az 
elektronikus adatátadásnál pedig véleményünk szerint nem szabad költséget felszámolni, ez 
nem akadályozhatja meg az információszabadságot. Ezért is említettem, hogy itt még van 
lehetőség a nyilvánosságra. Aztán nagyon sok konzultációs ügy is van. Az új szabályozást 
nem mindenki érti, azt, hogy nem a közfeladat a fontos, hanem a nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodásnak önmagában kell biztosítania az átláthatóságot. Bízom benne, hogy a helyzet 
ezen a téren javulni fog.  

Ugyanakkor fontos látni, hogy az információszabadság az állampolgárokat megillető 
alapjog. Találkoztunk olyannal, hogy a polgármester az információszabadságra, a közérdekű 
adatok nyilvánosságára, az állampolgárokat megillető alapjogra hivatkozva kért adatot a saját 
jegyzőjétől. Nos, a polgármester és a jegyző viszonylatában vannak szabályok, hogy a 
polgármester milyen adatot igényelhet. Mégiscsak furcsa, ha egy „mezei” állampolgárt 
megillető alapjogot erre használnak. Nehéz azt mondani, hogy nem, ha a jog megilleti a 
magánszemélyt, de azért lássuk be, hogy ott egy más reláció van. Egy felügyelőbizottság ne 
az alapjog alapján kérjen adatot, mert az fb-tagokat amúgy is megilletik bizonyos jogok. Ha 
viszont valamely jog nem illeti meg és így kér tájékoztatást, az a szabályok kijátszása. Jó 
lenne tehát egyértelművé tenni, hogy ez az alapjog állampolgárokat illet meg.  

Arra nekünk nincs kompetenciánk, hogy a képviselőt milyen jog illeti meg. A 
képviselőket megillető jog nem az Adatvédelmi Hatóság funkciója, mi csak az 
állampolgárokat megillető alapjogok kapcsán nyilatkozhatunk. Itt is jó lenne rendet tenni, 
hogy mindenki azt a jogszabályt használja, amely tevékenységének a specialitását adja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Annyival szeretném a Kulcsár képviselő úr 

által elmondottakat kiegészíteni, hogy a közérdekű adatok kikérése esetén nemcsak az 
önkormányzatoknál vannak problémák, hanem – saját tapasztalataim alapján – akkor is, 
amikor egy állampolgár a rendőrségtől kér ki közérdekű adatot. A környezetemből nagyon 
sokan szoktak kikérni közérdekű adatokat – tehát nem is én, hanem sima állampolgárok –, de 
a rendőrség totálisan nem szokta betartani a határidőket, sőt nagyon sok esetben nem tartja be 
ezt az alapjogot sem és azt mondja, hogy nem köteles kiadni. Mit tud javasolni elnök úr, hogy 
ilyen esetben mi a teendő? A rendőrség adatkiadási kötelezettségeit szokták-e vizsgálni, és ha 
igen, milyen tapasztalataik vannak ezen a téren?  

 
ELNÖK: Elnök úré a szó.  
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DR. PÉTERFALVI ATTLA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság): Igen, szoktuk vizsgálni. Adatvédelmi biztosi koromból is nagyon sok ilyen ügyre 
emlékszem, például komplett kameratelepítések hatástanulmányaival, illetve költségeivel 
kapcsolatos adatokat nem adtak ki. Ha a rendőrség nem ad ki valamilyen adatot, akkor a 
hatósághoz lehet fordulni, és mi meg tudjuk vizsgálni, hogy a kért adat valóban közérdekű-e 
vagy sem. Lehet, hogy az ombudsmani jogkör itt kevés, de a hatóságnak talán van annyi 
presztízse, hogy el tudja érni, ezek az adatok kiadásra kerüljenek. Végső soron pedig 
bírósághoz lehet fordulni, és a bíróságok eléggé nyilvánosságpártiak. Közérdekű adat kiadását 
csak valamilyen törvényben meghatározott mentességre hivatkozva lehet megtagadni.  

Közben eszembe jutott, hogy még nem válaszoltam az országgyűlési képviselők kettős 
állampolgárságával kapcsolatos kérdésre. Ez az állásfoglalás a korábbi adatvédelmi biztos 
állásfoglalása volt, amely azt mondja, hogy a kettős állampolgárság ténye közérdekből 
nyilvános adat, de az már nem, hogy az illető mely állam állampolgára, ezt csak valamilyen 
okra – például nemzetbiztonsági – hivatkozással lehet kikérni. Azt gondolom, hogy ez köztes 
megoldás volt, azt viszont nem tudom, hogy miért ez az állásfoglalás született. Én azt is el 
tudnám képzelni, hogy az is legyen nyilvános, hogy ki mely állam állampolgára, ehhez 
viszont valamilyen direkt szabályozás kellene, mert a jelenlegi szabályok ezt nem mondják ki, 
és van egy adatvédelmi biztosi állásfoglalás. Amikor én ezt az állásfoglalást elküldtem a 
Jobbik országgyűlési képviselőjének, akkor hozzátettem azt is, hogy nem változott az a jogi 
környezet, amely alapján ettől az adatvédelmi biztosi állásfoglalástól el lehetne térni. Azt, 
hogy ettől el lehet térni, valamilyen jogszabályban ki kellene mondani. Azt gondolom, hogy 
az országgyűlési választások kapcsán az országgyűlési képviselőjelöltek életrajzában lehet 
indokolt ennek a felvetése a választópolgárok tájékoztatása érdekében, de adott esetben 
bizonyos állampolgárságra utalás több annál, mintsem egy állampolgárság, ott akár már 
különleges adatokra is lehet következtetést levonni. Ezért nehéz ez a kérdés. Márpedig 
különleges adat kezelése csak nagyon szigorú feltételek mellett lehetséges.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

szavazni fogunk. Négy határozatot kell meghoznunk.  

Szavazás 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság beszámolója címmel benyújtott J/6591. számú beszámolót? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartja a beszámolót.  

Ehhez kapcsolódik egy országgyűlési határozati javaslat, amely szintén kiosztásra 
került. Ki ért egyet az országgyűlési határozati javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a határozati javaslat benyújtásával.  

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság 2012. évi tevékenységéről szóló J/10578. számú beszámolót? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartja a beszámolót.  

Ki ért egyet az ehhez csatlakozó országgyűlési határozati javaslattal? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a határozati javaslat 
benyújtásával.  

A bizottságnak előadót kell állítania a plenáris ülésen, de az előadó személyét csak 
később jelöljük ki.  

További jó munkát kívánok elnök úrnak a napirendi pont tárgyalását lezárom.  



- 11 - 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám)   
(Általános vita) 

Következő napirendi pontunk a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának megállapítása. Szeretettel köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt és Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő asszonyt. Önöké a szó.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mint ahogy önök előtt is ismeretes, az Országgyűlés 
március 11-én elfogadta Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítását. Az 
életvitelszerű közterületi tartózkodás kérdéskörében azért szükséges a szabálysértési törvény 
módosítása, hogy az Alaptörvényben foglaltak törvényi tényállása és törvényi lába is 
meglegyen. Az Alaptörvény rögzíti, hogy az emberhez méltó lakás feltételeinek 
megteremtését az államnak kell viselnie, illetve az önkormányzatoknak, és törekedni kell arra, 
hogy minden hajlék nélkül élő ember megfelelő elhelyezést, szállást kapjon. A törvény 
továbbá rögzíti azt is, hogy a helyi önkormányzat rendelete mondhatja ki azt a közrend, a 
közegészségügy, a kulturális értékek védelme érdekében, hogy melyek azok a közterületi 
részek, melyek azok a közterületi környezetek, ahol senki sem tartózkodhat életvitelszerűen, 
az ezeken a helyeken való ott-tartózkodást jogellenessé minősítheti az önkormányzat.  

A szabálysértési törvény módosítása azt tartalmazza, hogy az önkormányzat 
rendeletben jelöli ki azokat a helyeket, ahol a hajléktalanok életvitelszerűen tartózkodhatnak, 
illetve a szankciókat azokkal szemben, akik nem a kijelölt helyeken tartózkodnak 
életvitelszerűen. Az önkormányzat a szabálysértési törvényben megkapja a felhatalmazást 
arra, hogy megalkossa azokat a rendeleteket, amelyekben kijelöli azokat a területeket, ahol az 
életvitelszerű tartózkodás az Alaptörvényben megszabottak szerint tilos. Ha az önkormányzat 
ezeket a területeket a rendeletében kijelölte, akkor ott jogellenesnek minősül az életvitelszerű 
tartózkodás, tehát ezeket a területeket a törvény, illetve az önkormányzat rendelete 
védelemben részesíti.  

A szabálysértési törvény tartalmaz ehhez kapcsolódóan szankciókat, de eltérő 
szankciókat a szabálysértési törvény általános szankcióihoz képest, és a végrehajtás módja is 
más. Nagyon fontos, hogy nem lehet helyszíni bírságot kiszabni ezekben az esetekben, illetve 
először első figyelmeztetésben kell részesíteni az elkövetőt, és csak abban az esetben lehet 
szankcionálni, ha a figyelmeztetés ellenére továbbra is életvitelszerűen ott él a meg nem 
engedett területen.  

Lényeges az is, hogy nem pénzbírság a büntetési tétel, hanem közérdekű munka. A 
törvény természetesen megadja azt a lehetőséget, hogy ha a közérdekű munkát valaki nem 
vállalja, akkor az pénzbírságra átváltható. Ismételt, többszöri elkövetés után van lehetőség az 
elzárással való büntetésre, ez azonban csak többször elkövetett szabálysértés után lehetséges, 
és ezt csak bíróság szabhatja ki.  

A szabálysértési törvénymódosítás egy olyan tényállást is tartalmaz, amely büntetni 
rendeli azokat is, akik a tulajdonos hozzájárulása nélkül építményt helyeznek el ezeken a 
területeken. Ez elzárással is sújtható, de az elzárás büntetést ebben az esetben is csak a bíróság 
szabhatja ki.  

Mint már említettem, a törvény megadja a felhatalmazást az önkormányzatoknak, 
hogy a rendeleteiket megalkossák ebben a témakörben, de ez a felhatalmazó rendelkezés az 
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önkormányzatokra természetesen nem ró egyben rendeletalkotási kötelezettséget vagy 
kényszert. Az önkormányzat szabadon dönti el, hogy alkot-e ilyen rendeletet vagy nem.  

Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kér szót? Kulcsár Gergely képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Megteheti-e a helyi önkormányzat, hogy a település 
egész területén megtiltja az életvitelszerűen megvalósuló köztéri tartózkodást?  

 
ELNÖK: A kérdés gyakorlati jellegű. Parancsoljon!  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem teheti meg. Figyelembe kell venni azokat a szempontokat, amiket a törvény előír, és 
csak bizonyos területeket jelölhet ki, de a település egészét nem jelölheti ki.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nyakó István képviselő úr!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Kérdésem nincs, csak véleményem. Mi továbbra sem 

értünk egyet azzal, hogy szociálpolitikai kérdéseket hatósági eszközökkel kezeljen bármelyik 
kormány. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem tudom, hogy megértette-e az ismertetést, illetve magát a 

törvényi előterjesztést.  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem értettem meg, csak elmondtam a véleményem.  
 
ELNÖK: Csak azért kérdeztem, mert a közrendre és a közbiztonságra vonatkozó 

korlátozásokat az európai egyezmény tartalmazza.  
Van-e még kérdés észrevétel, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni 

fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az előterjesztést? (17) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára alkalmasnak tartja az 
előterjesztést.  

Az előadó személyét később jelöljük ki.  
A következő napirend tárgyalása előtt a napirendi pont előadóinak megérkezéséig 

szünetet rendelek el.  
 

(Szünet: 10.40-től 10.50-ig) 
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A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10750. szám)   
(Általános vita) 

Következő napirendi pontunk a vallási közösségek jogállásával és működésével 
összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasság megállapítása a bizottság feladata. 
Tisztelettel köszöntöm az EMMI megjelent munkatársait, Hölvényi György államtitkár urat, 
dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat és Lakatos Szabolcs referens urat. Államtitkár úr, öné a 
szó.  

Hölvényi György államtitkár (Emberi Er őforrások Minisztériuma) szóbeli kiegészítése 

HÖLVÉNYI GYÖRGY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tőlem jobbra ül a KIM képviseletében dr. Kaibás Gábor, aki a téma szakértője.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok! Képviselő Urak! Köszönöm szépen 
a lehetőséget. Nem szeretnék visszaélni a türelmükkel. Önök előtt van az úgynevezett egyházi 
törvény új változata. Ez két szempontból volt mindenképpen fontos. Az egyik: az 
Alaptörvény változása kötelezettségeket rótt ránk, és ezt a munkát az Alkotmánybíróság 
döntésével összhangban végeztük el.  

A tervezet lényege: az előzőekhez képest a vallási szervezetek az úgynevezett bevett 
egyházakkal együtt vallási közösséget alkotnak, tehát ez a fajta egyesületi elnevezés 
megszűnt. Maga az elnevezés talán másodlagos is. Én a nyáron kerültem ebbe a témába, mint 
új államtitkár, és azóta számtalan felekezet megkeresett, és ennek a figyelembevételével 
próbáltunk egy, az európai normáknak megfelelő szabályozást alkotni. Ez nyilván sok 
újdonságot hordoz. Egy olyan, valóban egyedülállóan izgalmas és érdekes törvényt kellett 
megváltoztatni, amely szerint közel háromszáz felekezet lehetett és jutott támogatáshoz. Az, 
hogy ennyi felekezet jutott támogatáshoz, nagyon fontos. Úgy látszik, hogy ehhez idő kell. 
Azt hiszem, hogy e tekintetben nagyot léptünk előre, és ezek alapján azt javaslom a 
bizottságnak, hogy tartsa általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Zagyva György Gyula 

képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Államtitkár Úr! A 7. oldalon az egyházként 
történő elismerésre irányuló eljárás c) és d) pontjában az van, hogy húsz éve szervezett 
formában vallási közösségként működik Magyarországon – ez eddig is benne volt a 
törvényben –, és ehhez hozzájön még, hogy Magyarország lakosságának 0,1 százalékát elérő 
taglétszámmal rendelkezik. A 3. pontban azt olvashatjuk, hogy a taglétszámot Magyarország 
lakosságszámára vonatkozóan a kezdeményezés benyújtását megelőzően a Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett legutolsó adat alapulvételével kell meghatározni. 
Kérdezem, hogy ki fogja ezt ellenőrizni, és ki fogja ezt majd eldönteni. Emlékeim szerint a 
legutolsó népszámláláskor volt egy olyan kérdés, hogy „milyen vallású”. (Dr. Kaibás Gábor 
Márk: Ilyen kérdés nem volt.) De volt. És erre rákérdeztek? De az lenne az alapkérdés, hogy 
mi alapján fogják meghatározni a 0,1 százalékot.  

 
HÖLVÉNYI GYÖRGY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma):  Javaslom, 

hogy rendezzük ezt a kérdést. Itt semmi másról nincs szó, mint Magyarország lakosságának 
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az arányáról. Ma ez 10 ezer embert jelent. Ez nem a felekezeti hovatartozás, hanem a 
magyarországi lakosok számának a 0,1 százaléka.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ezt értem, de hogy fogják meghatározni, 

hogy az adott vallási közösség, amely kéri a bejegyzését, eléri-e a 0,1 százalékot. Ezt mi 
alapján fogják meghatározni? Ez ugyanis nem derül ki ebből a tervezetből.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Egyelőre három kérdésem van, de ezek közül csak egy 

konkrét. Először is az a problémám, hogy csak a módosítást kaptuk meg, illetve tudtuk 
leszedni a honlapról, de az eredetivel való összehasonlítás igen-igen nehéz. Tisztelettel kérem 
a bizottságot, a munkatársakat, az államtitkárságot vagy valakit, hogy készítsenek egy olyan 
anyagot, amely alapján az összehasonlítás jóval könnyebb, mint így.  

Másodszor szeretném megkérdezni, hogy történt-e egyeztetés vagy tervez-e 
egyeztetést az államtitkárság a jelenleg egyházi státusszal rendelkezőkkel erről a törvényről, 
illetve az úgynevezett – vagy hivatalosan nem nevezett, de mégis köztudatban lévő – 
történelmi egyházak képviselőivel.  

A harmadik. Ahogy átnéztem a törvényt, ezen akadt meg a szemem és ezen akadtam 
ki: eddig az egyházak kapták meg a jogot a fakultatív hitoktatásra, az a 32 egyház, amelyik 
megkapta az egyházi státuszt. Ez a törvénytervezet kinyit egy óriási kaput, mert minden 
vallási közösség – nemcsak a bevett egyház név alatt futók, hanem a vallási közösségek is – 
megkapja az iskolai fakultatív hitoktatás lehetőségét. Ezzel kinyitjuk a kaput az összes 
destruktív szekta előtt is, és végképp fejre fognak állni az iskolák, ha ezt így hagyjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Megértem Varga László képviselő úr problémáját, de 

hadd tegyem hozzá, hogy a bizottságunk, illetve a parlamenti képviselők voltak már ennél 
nehezebb helyzetben is, hiszen 2011 decemberében reggel kaptuk a parlamenti asztalunkra az 
éppen aktuális törvényjavaslatot – nagyon sokat nevettünk rajta – és délután 5-ig lehetett 
hozzá módosító javaslatot beadni. Elmondható, hogy most isten igazából kegyelmi állapotban 
vagyunk, mert legalább van mit olvasni. Ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy milyen 
kegyetlen és méltatlan pályafutása van a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvénynek 
2010-11 óta, hiszen az Alkotmánybíróság, Brüsszel, a Velencei Bizottság, az Egyesült 
Államok, de mindenki más is mondott már mindent, de főleg azt, amit mi az első pillanattól 
kezdve mondunk. Keringhetnek még körülötte, csinálhatnak úgy, mintha nem vennék észre, 
de itt egyetlenegy fő probléma van, és erre tisztult le az egész kérdés: egy politikai testület 
fogadja el fellebbezési és jogorvoslati lehetőség nélkül, hogy mely egyházak kapják meg a 
működési engedélyt. Ne jöjjenek nekem azzal, hogy eljárási kérdésekben a bíróság vagy az 
Alkotmánybíróság dönt, mert a közösségeknek nincs tartalmi fellebbezési lehetőségük, nem 
adnak nekik, és egy politikai testület dönt arról, hogy megkapják-e ezt az engedélyt. Még egy 
iparengedély megtagadása esetén is van jogorvoslati lehetőség! (Wittner Mária: Nincs.) De 
van! Elmondom, hogy működik ez az iparengedély megtagadása esetén.  

 
ELNÖK: Ne menjenek bele az iparengedély kérdésébe, mert most nem ez a téma, és 

ne szóljanak bele egymás felszólalásába. Aki szót kér, annak szót adok. Ma erről a 
törvényjavaslatról beszélünk. Azt lehet mondani, képviselő úr, hogy az Alkotmánybírósághoz 
való fordulás nem megfelelő jogorvoslat, de azt nem lehet állítani, hogy a törvényjavaslatban 
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nincs jogorvoslati lehetőség. Ha ezt állítja, az vagy az ismeretek hiányát jelenti, vagy mást. 
Parancsoljon!  

 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Arra kérem elnök urat, hogy ha ellenvéleménye van és 

velem akar vitatkozni, akkor hadd mondhassam el a felszólalásom, és utána bárki mondhat 
véleményt. Elölről kezdem az egészet. Az, hogy egy politikai testület úgy dönt, hogy 
egyházkérdésben fellebbezésnek helye nincs, elfogadhatatlan akkor, amikor még egy 
lángossütő kisiparos engedélyének a megtagadásával kapcsolatban is van jogorvoslatnak 
helye. Ugyanis ha a hatóság első fokon eljár, azt meg lehet fellebbezni és bírósághoz is lehet 
fordulni. Ezzel szemben a vallási közösségeknek ezt a lehetőséget, esélyt nem adja meg a 
kétharmados többség.  

Beszélhetünk mi bármiről, használhatják az egyház nevet, hú, ez igen, ez akkora 
innováció, hogy az valami félelmetes. Ettől függetlenül a probléma alapja itt van. Ne 
haragudjon, államtitkár úr, nem önre nézek, mert ön úgy került ebbe a dologba, mint Pilátus a 
krédóba. Ez a törvényjavaslat eredetileg nem a kormány törvényjavaslata volt, nem is a 
KDNP javaslata, hanem fideszes országgyűlési képviselők javaslata. (Wittner Mária: Nem így 
van!) De! Lázár János egy éjszaka alatt átírta az egészet és a KDNP-s képviselők javaslatát a 
szemétkosárba dobta. Konkrétan így történt. Most ezt a pártpolitikai alapon megfogalmazott 
törvényt toldozgatják-foldozgatják, majd megint ír valaki valamilyen levelet, amelyben azt 
mondják, hogy ez és ez a pont a probléma, akkor majd megint javítanak benne kettőt, hogy 
vissza tudják küldeni Brüsszelnek azzal, hogy megint belehúztunk. Nevetségesek és az 
országot járatják le, uraim. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Lehet, hogy toldozgatják-foldozgatják, talán nem 

kellene toldozgatni-foldozgatni. Egyszerűen évszázadok óta itt élnek történelmi vallások. 
Engem az döbbentett meg, hogy az úgynevezett rendszerváltás óta több mint 380 kvázi 
egyház működött. Azon lehet vitatkozni, hogy egyház vagy szekta. Tízmillióan vagyunk, 
ennyi emberre jut ennyi egyház. Én mindig azt mondom, hogy Isten csak egy van, és az 
mindegy, hogy őt milyen nemzetiség minek hívja. De az, hogy szekták bejelentkeznek azért, 
hogy az államot tovább fejjék és állami támogatást kapjanak az adózók pénzéből, számomra 
felháborító. Ma 32 egyház van bejegyezve Magyarországon, és olyanok jelentkeznek 
egyháznak, akik alig húsz éve működnek, de ugyanakkor már betörnek az oktatásba. Azért 
megkérdezném, hogy milyen iskolákat működtetnek azok az egyházak, amelyekről tudjuk, 
hogy egyáltalán mi a véleményük az egyházról, mint olyanról. Én azt mondom, hogy 
kíméljük az adózók pénzét. Van egy Isten, imádjuk azt, jogunk van a hitünkkel élni. De az, 
hogy húsz éve szédítik a társadalmat különböző egyházak vagy szekták, számomra 
elfogadhatatlan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (független): Én most nem szeretnék arról vitatkozni az Emberi jogi 

bizottság ülésén, hogy hány isten van, mert bár ez is nagyon fontos kérdés, de nem ide 
tartozik. Abba se szeretnék belemenni, hogy két éve foglalkozunk ezzel a szerencsétlen 
egyháztörvénnyel. Én magam már számos önálló indítványt nyújtottam be azzal kapcsolatban, 
hogy legalább a Velencei Bizottság javaslatait, legalább a hatékonyabb orvoslathoz való jogot 
próbáljuk meg valahogy beültetni, mert ami benne van, az nem az. Azért is próbáltunk 
küzdeni, hogy az állam és az egyház szétválasztásának elve valamilyen módon érvényesüljön. 
Ez sem sikerült. Ebbe sem szeretnék most belemenni. Azt is nagyon sokszor elmondtuk, hogy 
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amit elnök úrék nyújtottak be annak idején a legelső formában, az egy sokkal progresszívebb, 
sokkal európaibb javaslat volt, nem véletlen, hogy ők már nem voltak aláírói a Lázár-féle, 
majd az azt követő javaslatoknak.  

De ezt most mind zárójelbe teszem és szeretnék ráerősíteni Zagyva képviselőtársam 
kérdésére: hogy jött ki ez a 10 ezres létszám? (Nyakó István: Nyilván nőtt a népesség száma.) 
Bizonyára. Ezt nehéz nem megint bizonyos egyházakra szabottnak értelmezni.  

 
ELNÖK: Wittner Máriának van még egy gondolata.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nem tudom, miért hivatkozunk az Európai Unióra meg 

a Velencei Bizottságra. Egy dolog bizonyos, az, hogy az Európai Unió a preambulumából 
kitörölte a kereszténységet, mint olyat, ami Európában egészen jól működött, egészen az 
Európai Unióig. Ha pedig így tett, akkor ne avatkozzon bele független országok egyházi 
dolgaiba. Ennyi a véleményem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? (Nincs 

jelentkező.) Államtitkár úré a szó.  
 
HÖLVÉNYI GYÖRGY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Semmiképpen nem szeretnék visszaélni a helyzettel és az önök türelmével, de azért itt van 
egy párhuzamosság az Országgyűlés létszámával kapcsolatban is, nevezetesen hogy mennyi 
ideig volt szó arról és mi kellett ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők létszámának a 
csökkentése bekövetkezzen. Ebben a témában rendet tenni a vallásszabadság sérülése nélkül 
nagyon komplikált, és időbe telik. Hangsúlyozom megint, hogy én Benjáminként vagyok 
benne ebben az ügyben, és nagyon gyakran érzem úgy, hogy ez olyan, mint a foci, amiről 
mindenkinek van véleménye, ha más nem, hát az, hogy nem szereti a focit. Az viszont tény, 
hogy egyházakról és közösségekről van szó.  

Azt viszont fontosnak tartom – s az egész munkánk során ez alapvető fontosságú volt 
–, hogy az egyház és az állam szétválasztása egy tényszerű dolog. Sokan gondolják, hogy az 
egyházak tevékenysége nullszaldós és csak a liturgikus térre szűkül, de ez nem így van, és mi 
sem erre törekedtünk.  

Én óvatosan bánnék az európai példákkal, de élnék velük. Óvatosan bánnék, mert 
nincs egységes szabályozás, Európában a legkülönbözőbb példákat és azok ellenpéldáit is 
meg lehet találni. Például Ausztriában, Szlovákiában, Romániában vagy Csehországban 10 
ezer főnél jóval magasabb a minimális létszám, Szlovákiában például 25 ezer. A politikai 
kalkulus nem az én dolgom, de nem is erről van szó. Alapvetően arról van szó – az 
Alkotmánybíróság ítéletéből ez mindenképpen kiemelendő –, az állam dönti el azt, hogy az 
egyes felekezetekre milyen feladatokat bíz. Az Alkotmánybíróság ezt kimondta és 
megerősítette.  

Annak, ami az Alkotmánybíróság legfőbb problémája volt, két része van. Az egyik 
kifejezetten ennek az elvszerűsége, tehát a lebonthatósága, a másik pedig az ezzel való 
jogérvényesítés lehetősége. Az, hogy valaki egyháznak hívja magát vagy nem egyháznak, egy 
asztalnál jutott eszünkbe, miután ez több felekezettől is kérésként fogalmazódott meg. Ez nem 
egy légből kapott dolog, ezt nem sebtapaszként találta ki valaki. (Szabó Timea: Ez miért 
fogalmazódott meg?) Azért, hogy nem közjogi kategóriaként, hanem saját maga 
elnevezéseként használhassa az egyházat, és ne egyesület legyen, mint például a Húsos SC. 
Ez a kérés tehát megfogalmazódott.  

A másik kérdés a jogorvoslat lehetősége. E tekintetben két ponton is előrelépés történt. 
Egyrészt az, hogy más európai országokhoz hasonlóan a miniszter jegyzi be, majd terjeszti az 
Országgyűlés elé a fennálló kritériumok megléte vagy nem léte alapján. Itt fellebbezési joga 
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van az adott ügyfélnek, aki közigazgatási eljárás keretében a Fővárosi Bírósághoz fordulhat. 
Ez eddig nem volt. Másrészt kimondatik az is, hogy az Országgyűlés döntésével kapcsolatban 
az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Nyilván ezt valamilyen más bírósági eljárásban is meg 
lehet oldani. Erre is számtalan példa van, mint ahogy az országgyűlésire is van példa, például 
a nemzetiségek elismerése Magyarországon az Országgyűlés jogkörébe tartozik. Ez 
jogfilozófiai kérdés, de van rá példa. Belgiumban viszont az a helyzet, hogy a belga 
összparlament – nem a vallon, nem a flamand és nem is a német, hanem az összparlament – 
dönt erről, ami ellen semmiféle fellebbezési lehetőség nincs.  

Nálunk a szervezetek létszámából kiindulva a feladatvállalás lehetőségének a 
szabadsága van meg, legalábbis erre történik kísérlet. Jelenleg a vallási szervezet, illetve az 
egyház keretében mindenki – más-más jelleggel ugyan – a saját vallását a saját hitelvei 
mentén gyakorolhatja. És szeretném hangsúlyozni, hogy az előző törvényhez képest 
számtalan helyen van az úgynevezett egyesületi léttől a vallási szervezet irányába való 
elmozdulás, ami nem egy általános egyesületi kategória, hanem valóban a vallási szervezet 
specifikus megítélése alá tartozik.  

Az elhangzott konkrét kérdésekre konkrét választ szeretnék adni. Zagyva képviselő úr 
kérdése a 0,1 százalékra vonatkozott. Nos, a 0,1 százalék egy közigazgatási bizonyítási eljárás 
keretében kerül megállapításra. Ez egy normális eljárás keretében megtehető. (Zagyva György 
Gyula: És ez miért nincs benne?) A 14/A. § (2) bekezdésében van benne: a miniszter hatvan 
napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt a bekezdés pontja szerinti feltételek 
fennállásáról.  

Varga képviselő úrnak mondom, hogy minden olyan felekezettel, amelyik az elmúlt 
pár hónapban hozzánk fordult, személyesen én tárgyaltam. Ezek nem meghallgatások voltak, 
ezekből a beszélgetésekből nagyon sokat tanultam, és ezekből sok minden benne is van a 
törvényjavaslatban. Az államtitkárságnak van egy egyeztetési rendje, ami részben 
hagyományon alapszik. Azt hiszem, ez a szó még nem jelent problémát. Például a 
kisegyházaknak – ezt először mondtam ki, mert nem szeretem használni ezt a kifejezést – egy 
nagyobb csoportjával ma délután fogok leülni. Ezek közül már többen fordultak 
Strasbourghoz, tehát keményen próbálják érvényesíteni az érdekeiket. Ide pedig a történelmi 
egyházakkal való egyeztetésről jövünk.  

Az egyházzal kapcsolatban van egy félreértés, ezért is örülök, hogy most itt lehetünk. 
A fakultatív hittan az erkölcs, a hiterkölcs oktatását abszolút nem érinti, ez két külön dolog. 
Tudom, hogy ebben nagyon sok félreértés van. Feltételezzük, hogy ez csak a véletlen 
szüleménye, de azért ezt ezen a helyen is fontos hangsúlyozni.  

Azt hiszem, hogy először önkéntelenül is Nyakó képviselő úr kérdésére válaszoltam, 
amikor elkezdtem a mondókámat.  

Wittner Mária szóba hozta az adózók pénzét. Az Alkotmánybíróság határozata más 
vonatkozásban ugyan, de nagyon sok munkát ró ránk, de azért meg kell jegyezni, az 
Alkotmánybíróság kimondta, hogy ennek a kasszának van egy teteje. Ránk csak az eljárási 
rend megállapítása vonatkozik, nekünk azt kell sokkal precízebben, átláthatóbban – 
jogorvoslattal stb. – megcsinálni. Mivel itt az adózók pénzéről van szó, nem lehetséges a 
vallásszabadság biztosítása. Itt olyan felekezetekről, egyházakról, vallási közösségekről van 
szó, amelyek semmiféle bevétellel, vagyonnal, jövedelemmel nem rendelkeznek. E nélkül 
pedig vallásszabadságot gyakorolni és a közjóért tenni nem lehet. Ez a pénz a vallás szabad 
gyakorlásának az eszköze, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezeknek a pénzeknek a 
döntő többsége a közjóért végzett tevékenységbe kerül. Az nyilván magában is érték, hogy 
valaki közösséget, közösségeket képes fenntartani jelentős hagyományokkal és adott esetben 
nem kis létszámmal. De az nagyon fontos, hogy a kis létszámú közösség is közösség, és ezt 
bizony saját magunkban is tudatosítanunk kell.  
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Szabó Timea képviselő asszonynak az állam és az egyház szétválasztására vonatkozó 
kérdését nyilván nem nekem kell megválaszolnom, de az én ismereteim alapján ez már 
megtörtént. A 10 ezres létszámra vonatkozó kérdésére pedig Zagyva képviselő úr kérdése 
kapcsán már válaszoltam.  

Ha sikerül eltérnünk attól, hogy aki nem a bevett egyház kategóriába tartozik, az 
kirekesztett a vallásgyakorlásából, akkor nagyot lépünk előre, ugyanis a törvény nemcsak ezt 
célozza, hanem a törvény alapján ez fog történni. Arra természetesen még van lehetőség, hogy 
bármilyen eljárásjogi részt precizírozzunk benne, hogy az világosabb legyen az eljárásban 
részt vevők, a bírók vagy bármely felekezethez tartozók számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Harrach Péter képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Azt hiszem, 

ki kell jelentenünk néhány alapvető dolgot a módosítással kapcsolatban. Egyrészt azt, hogy a 
törvény feladatát, vagyis a tényleges vallási tevékenységet folytató közösségek szabad 
működését segíti, tehát a vallásszabadság érvényesülése szempontjából javult a törvény.  

Azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nem bevett egyházként megnevezett vallási 
közösségek előtt új lehetőségeket nyit a törvény, kiterjeszti a jogokat. Ezt senki nem mondta 
el azok közül, akik kritizálták ezt a módosítást.  

Egyetlen megjegyzés az egyik legfontosabb vitatémához, ahhoz, hogy melyik az a 
szervezet, amelyik eldönti, ki legyen bevett egyház. Én nem érzem olyan nagy problémának – 
annak ellenére sem, hogy a KDNP-nek az eredeti törvénytervezetben más volt a javaslata –, 
hogy ezt egy úgynevezett politikai szervezet dönti el, mert egy politikai szervezet, konkrétan a 
parlament a nemzeti közösség által demokratikusan választott testület. Tehát az a lekicsinylő 
megjegyzés, hogy ez egy politikai szervezet, talán a demokrácia és a demokratikus választás 
lekicsinylését is jelenti.  

S még egy megjegyzést engedjenek meg nekem. A jogok minden felekezet számára 
azonosak, ez nyilvánvaló a törvényből és a módosításból. De hozzá kell tennünk, hogy 
ezeknek a felekezeteknek a súlya nem ugyanaz, és itt a megkülönböztetés nyilván az állami 
elismerés vagy állami támogatás keretében történik.  

Én azt is sajnálom, hogy a „történelmi egyház” kifejezés kimaradt a törvényből. Mert 
mi az értelme a „történelmi egyház” megnevezésnek? Az, hogy nem csupán a szabadság, 
hanem a hagyomány is érték. Annak az élő közösségnek, amely a magyar nemzetet jelenti, 
múltja is van, és a múltjában, a hagyományokban értékek jelennek meg, ezt pedig nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Az eredeti törvény is és a módosítás is nagy hangsúlyt fektet a 
szabadság érvényesülésére, de szeretném, ha a hagyomány mint érték is megjelenne ebben a 
törvényben.  

Az iskolák által biztosított lehetőséget én is problémásnak érzem, már csak a 
lehetőségek szűk volta miatt is. Gondoljanak arra, hogy ha egy nagy számú vallási közösség 
jelenik meg, akkor még a hellyel is problémájuk van az iskoláknak, nem beszélve az oktatás 
lehetőségeinek a biztosításáról. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (független): Én nem a vallásszabadságról beszélek ebben a 

kontextusban, hanem arról, hogy vannak olyan vallási közösségek, amelyeket konkrét hátrány 
ér. Mondok két példát. Egy istentiszteletet tartó kisegyháznak be kell fizetnie az Artisjusnál… 
(Hölvényi György: Ez már kikerült a törvényből.) Ennek nagyon örülök.  

 
ELNÖK: El kell olvasni a törvényjavaslatot!  
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SZABÓ TIMEA (Független): Olyan probléma is felmerült, hogy a NAV kiment 

kisegyházakhoz és az ott ministránsi pozícióban dolgozó önkéntesektől kért szerződéseket. 
Azt kérte, mutassák meg, hogy megkötötték az önkéntes szerződéseket. Tehát ilyen típusú 
gyakorlati hátrányos megkülönböztetés éri őket.  

Elnézését kérek, hogy nem elég figyelmesen olvastam el ezt az újabb változatot, de 
ennek az előrelépésnek nagyon örülök.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Én sem rabolnám senkinek az idejét, a parlamentben 

majd úgyis beszélgetünk még erről a törvényjavaslatról. Itt azért alapvetően nem arról van 
szó, tisztelt államtitkár úr és tisztelt képviselőtársaim, hogy egy élethelyzetre reagált volna a 
Magyar Országgyűlés, miszerint egyik percről a másikra gombamód szaporodni kezdtek 
volna az egyházak Magyarországon. Nem erről van szó, hanem arról, hogy már meglévő 
egyházi státusszal rendelkező vallási közösségeket egy törvény egyik napról a másikra 
megfosztott ettől a státusztól. (Wittner Mária: De hány egyház volt?) Értem én a Vesta-
szűzeket is és minden mást is. Mert az volt a nagy példa, hogy Vesta-szűzeket tartanak el 
valahol egyházként, nem tudom, honnan szedték ezt, de biztos volt ilyen. Államtitkár úr 
viszont azt mondta, hogy ma is több kisegyházzal fog leülni tárgyalni. Ezek egyházi státuszt 
már nem nyerhetnek, de ezek mind egyházak voltak. No ez a baj, államtitkár úr! Nem arról 
van szó, hogy akik megmaradtak, akik itt vannak és folyamatosan kérik vissza a jogaikat, a 
lehetőséget, akik Strasbourghoz fordultak, új történetet akarnának. (Wittner Mária: Mit kérnek 
vissza? Azt, ami nem is volt nekik!)  

 
ELNÖK: Nagyon kérem, hogy ne tessék közbeszólni. Fejezze be, képviselő úr!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Ha vallásszabadság nincs is, de legalább a 

szólásszabadság adassék meg egy országgyűlési képviselőnek ezen a bizottsági ülésen. Akkor 
elkezdem elölről, hogy biztosan mindenki megértse. Nem arról van szó, hogy rengeteg 
egyházi közösség, kisközösség hirtelen kopogtatott a parlament ajtaján és egyházi státuszt 
kért volna magának. Arról van szó, hogy sok egyháztól – és nem bizniszegyháztól, maradjunk 
ennyiben, legalábbis államtitkár úr azt erősítette meg, hogy ezek nem azok, hiszen továbbra is 
kérik ezt a lehetőséget – megvonták az egyházi státuszt. Ez az alaphelyzet.  

Elgondolkoztatott Harrach Péter képviselőtársamnak az a mondata, hogy mi azzal a 
baj, hogy egy politikai testület dönt arról, hogy ki kaphat egyházi jogot, egyházi státuszt és ki 
nem. Ez biztosan hosszú polémia lehet. De gondoljon bele, tisztelt képviselőtársam, mi van 
akkor, ha nem kétharmados keresztény kurzus van a parlamentben (Zagyva György Gyula: 
Hanem sátánista.), hanem sátánista, ahogy remek képviselőtársam mondja, mert a nép úgy 
dönt. (Wittner Mária: Azt le kell győzni!)  

 
ELNÖK: Ne tessék már közbeszólni. Tudom, hogy nagyon fáradt mindenki, de kérem, 

hogy figyeljenek a képviselőtársukra!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Mégis abban maradok, hogy politikai hullámok jönnek-

mennek, ezért nem a politikára, főleg nem politikai pártok képviselőire kellene rábízni, hogy 
ki kap egyházi elismerést és ki nem, mert adott esetben más világvallások különböző 
leágazásai gondolhatják azt a mostani kétharmados többségről, hogy ők a szent inkvizíció, 
magyarán életet adhatnak és életet vehetnek el. Milyen lehetőségei vannak itt egy 
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buddhistának, egy mohamedánnak, vagy bárki másnak, akik szintén – a mohamedánok 
legalábbis – egy istent imádnak?  

Végül, de nem utolsósorban azt szeretném kérni államtitkár úrtól, hogy mutassa meg a 
módosításban azt a helyet, amely lehetőséget ad a parlament politikai döntésével szemben 
jogorvoslatnak. Mutassa meg! Ez nem eljárási kérdés, nem hatósági ügyintézés kérdése, 
hanem tartalmi kérdés. Ha mindennek megfelel egy egyház, mindenki nagyon szereti, megvan 
a 0,1 meg a 0,5 százalék, meg a húsz év, meg a huszonöt, és ha mégis netalántán elutasítják a 
kérését – s akkor hadd utaljak itt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségre –, akkor ő 
kihez fordulhat jogorvoslatért, a Jóistenhez, vagy van egy olyan intézmény Magyarországon, 
ahova mehet tovább? Nagyon szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nekünk is megvan a véleményünk az 

egyháztörvényről, és mi is legalább harmincszor elmondtuk a két év alatt, miért káros az, 
hogy a politika dönti el az egyházi státuszok kérdését, és miért nem lehet szakkezekbe adni 
ezt a döntést, de ebbe most nem mennék bele. Viszont Harrach Péter képviselő úrnak 
válaszolnék, aki felhozta, hogy miért lett megváltoztatva a „történelmi egyház” definíció. 
Nos, azért lett megváltoztatva, tisztelt képviselő úr, mert túlságosan ciki volt, hogy benne van 
a Hit Gyülekezete, így viszont nem annyira ciki, hogy megváltoztatták ezt az elnevezést. 
(Harrach Péter: Mikor volt benne?) A Hit Gyülekezete a tizennegyedik ebben a sorban.  

Államtitkár úr, az előbbi kérdésemre nem kaptam pontos választ, így továbbra sem 
tudom, hogy mi alapján lesz elbírálva a 0,1 százalék és ki ellenőrzi azt. Az előbb erre kitérő 
választ kaptam.  

 
ELNÖK: Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én csak ülök és hallgatom az MSZMP jogutódját. Én 

már nem huszonéves vagyok, hanem a 76. évemet taposom, és pontosan tudom, hogy milyen 
gyűlölet volt a Rákosi-rendszerben, és hogy milyen harcot folytattak az egyház ellen. Elég 
csak a pócspetri ügyre gondolni. Hány egyházi embert vertek agyon! Sokkal több boldognak 
vagy szentnek kellene lenni azok közül, akiket maguk agyonvertek a hitükért, mint amennyi 
van. Ezt éppen valamelyik nap olvastam.  

De a Kádár-rendszernek is megvolt a maga keresztényüldözése. Éveken, évtizedeken 
keresztül elvették az emberektől a hitet, üldözték azokat, akik a hitükért éltek – én nem egy 
apácával ültem egy zárkában –, most pedig idejönnek és kritizálnak. A nagy baj az, hogy 
maguk most se hisznek, maguk ugyanolyan ateisták, mint voltak. Maguk ne szóljanak bele az 
egyházi dolgokba! Amikor hit- és erkölcstant akarnak tanítani, akkor az egyik része tanuljon 
hit- és erkölcstant, aminek megvan az alapja, mert hit nélkül nincs erkölcs. S akkor van az 
etika. De mi az etika a hithez képest? Azért ezt is érdemes lenne elemezni.  

Én ma is vallom – mindegy, hogy hány történelmi egyház volt –, hogy ezek voltak 
Magyarországon évszázadok óta a történelmi egyházak. A többi meg smafu nálam. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úré a szó.  
 
HÖLVÉNYI GYÖRGY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Harrach 

Péternek mondom, hogy a tényleges vallásszabadság megfogalmazása a törvényalkotóhoz 
közel áll, és valóban új lehetőségek vannak. Én ezzel nem tudok mit csinálni, akiket ez érint, 
nyilván észre fogják venni. A vallásszabadság biztosítása – elnézést kérek ezért a személyes 
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jellegű mondatért – időről időre felülvizsgálandó. Nem lehet azt mondani, hogy a XIX. 
századi vallásszabadság ugyanolyan, mint a XX. vagy a XXI. századi. Filozófiai alapon ezt 
nyilván meg lehet tenni, de a gyakorlatban ez mást jelent. A filozófiája természetesen 
ugyanaz.  

Többször is előkerült a „történelmi egyház” kategória. Ezt én is életszerűnek tartom, 
és ez a törvény preambulumában meg is jelenik. Külön hangsúlyozásra kerül ezeknek az 
egyházaknak a szerepe. Viszont az állam és az egyház szétválasztása miatt a törvényalkotónak 
nem volt ehhez elég muníciója – de ebből a szempontból nem is volt törekvése –, hogy ezt 
hangsúlyozza, de ettől ez még tény marad, mert ez egy gyakorlati és nem jogi kategória.  

Amit lehetett, Szabó Timea képviselő asszonnyal már megbeszéltünk.  
Nyakó képviselő úrnak szeretném jelezni, azt, hogy megfosztottuk, volt valami, de 

nem lett, az Alkotmánybíróság nem hogy nem kéri számon, hanem taxatíve kimondja, hogy 
az egyházak és a különböző felekezetek közötti kapcsolatot az állam határozhatja meg, 
nyilván megfelelő keretek között.  

Elnök úr jelezte, hogy az idő lejáróban van, de azt mindenképpen fontosnak tartom 
hangsúlyozni – és ez döntő dolog, képviselő úr –, hogy nem egyházról vagy nem-egyházról 
van szó. Pontosan azért nevezheti magát egyháznak, mert ez egy teológiai kérdés. Az egyház, 
nem-egyház kérdésében nem ez a lényeg, hanem az, hogy mint közjogi kategória jelenik meg. 
Ilyen közjogi kategória 32 bevett egyházra Európában sehol nincs. Hangsúlyozni szeretném, 
lényeges különbség az, hogy nem megfosztunk valakit valamitől, hanem helyretesszük a 
dolgokat. És ez nem a szavakkal való bűvészkedés, hanem az Alkotmánybíróság által 
megerősített lehetőség.  

Az tény, hogy a jogalkotással szemben nincs lehetőség fellebbezésre, viszont a 
jogalkalmazással szemben a fellebbezés lehetősége nyitva áll. A bizonyítási eljárás pedig nem 
ebben a törvényben van benne. Megvan ennek a közigazgatási eljárási rendje, csak nem ebben 
van benne. Annak a keretében zajlik ez a fajta létszám-megállapítás, ha képviselő úr kívánja, 
szívesen megküldjük önnek. Ez a törvény viszont csak hivatkozik arra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Egyébként a törvény 14. § d) pontja szabályozza az Alkotmánybírósághoz 

való fordulás lehetőségét. Nyakó István képviselő úr!  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): A bizottsági ülés keretein kívül is kialakulhat érdekes 

beszélgetés, de azt azért lássuk be, hogy Magyarország földrajzi helyzete és egykori 
népessége folytán itt nemcsak kontinensek találkoztak, hanem világvallások is, mert 
meglepően és megfelelően sokszínű a Kárpát-medence, de a környékünk is a különböző 
vallási ágazatokkal kapcsolatban… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, hogy megszakítom, de csak azért teszem, mert 

szeretném átadni az ülés vezetését Gulyás Gergely alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): …és a jogalkotó ezt a XIX. század elejétől folyamatosan 
elismerte. Itt egy töretlen, folyamatos, egy irányba mutató, méghozzá a vallásszabadság 
kiteljesedése irányába mutató jogtörténeti folyamat zajlott le, egészen az önök 
törvényjavaslatáig.  

Hadd mondjak valamit. Nagyon érdekes lesz, de tessenek utánanézni. A diktatúráink 
idején is fogadtak el kisegyházakat, igaz, hogy mindig valamilyen gesztus gyakorlása 
szempontjából. (Wittner Mária: Tényleg?) Halál komolyan mondom. Az egy nagyon furcsa 
megállapítás az önök húsz évével kapcsolatban – és itt van az egésznek a farizeussága –, hogy 
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ami működhetett az állampárt idején, az működhet tovább is, de ami a demokráciában 
született meg, mert szabad volt, az nem működhet tovább, mert nem kapja meg az engedélyt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszonynak adom meg a szót.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nyilván nem olvasott arról, hogy az egyházak 

keveredése az elkövetkező években is fennáll, a szalámizással meg az egyéb egyházak 
bejövetele, mint ahogy a népeket is keverik. Ma már nem beszélhetünk nemzetekről, mert ma 
már kevert népek vagyunk. De nemcsak Magyarországon, hanem minden más országban is az 
Európai Unióban. Megvan a kötelező kvóta, hogy honnan hány embert kell befogadni csak 
azért, hogy fellazítsák a nemzeti öntudatot. Erről van szó. Ugyanez vonatkozik az egyházakra 
is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, a vitát lezárom és megadom a szót államtitkár úrnak.  
 
HÖLVÉNYI GYÖRGY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Valóban 

egy nagyon érdekes beszélgetés bontakozott ki. Politikai kapaszkodókat a szakmaiság és más 
példák miatt nagyon sok esetben engedett el a törvény, és a bonyolultsága miatt is ettől lett 
lényegesen koherensebb, ahogy azt Harrach Péter képviselő úr is említette. Ez a törvény 
stabilan, kiszámíthatóan, részletekbe menően 32 különböző bevett egyházzal számol, és ez 
egy olyan szám, amely nemcsak hogy imponáló, hanem ezt a fajta igényt lefedi. De nem erről 
van szó. Senki, aki a vallási szervezet kategória szerint él, semmilyen vallási kirekesztésről 
nem beszélhet. Pontosan erről szól a törvény. Ő nem másodrangú, hanem abban a közjogi 
státuszban van, és magát az ő hite, teológiája, tanítása szerint egyháznak tarthatja. Pontosan 
ezzel kezeljük ezt a korábban elvarratlan kérdést.  

Még egyszer nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy itt egy közjogi kategóriáról 
van szó, s ezen belül a vallását mindenki továbbra is a legmesszebbmenőkig szabadon 
gyakorolhatja. Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (12) Ki nem tartja 
általános vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot. A Jobbik nem szavazott.  

Varga képviselő úr lesz a bizottság előadója, a kisebbségi véleményt pedig Nyakó 
István képviselő úr fogja ismertetni az Országgyűlésben.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Megadom a szót Nyakó István képviselő úrnak.  
 
NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Hall az ember a kényszervallatásokról, 

és a legutóbbi haláleset kapcsán napvilágra került, hogy hány esetben történtek ilyen dolgok. 
Hát megdöbbentően számos esetben. Jó lenne legalább egy tájékoztatáskérés a 
belügyminiszter úrtól, akár írásos formában is. Nem akarom erőltetni a dolgot, de talán 
hasznos lenne.  

 
ELNÖK: Egyetértek képviselő úrral. Elnök úrral azután beszéltünk, hogy 

nyilvánosságot kapott ez a tragikus, sajnálatos és tűrhetetlen eset, ami a múlt héten történt, és 
ő levélben fordult az országos rendőrfőkapitány úrhoz, hogy teljes körű tájékoztatást adjon a 
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bizottság részére. Az országos rendőrfőkapitány ígérete szerint ezt a tájékoztatást egy héten 
belül meg fogjuk kapni, és akkor elnök úr ezt a bizottság valamennyi tagjának a 
rendelkezésére bocsátja, és utána megbeszéljük, hogy szükséges-e az országos 
rendőrfőkapitányt, a belügyminisztert vagy bárkit meghallgatni.  

Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék 

elmondani, örülünk, hogy elnök úr szakított azzal a véleményével, hogy a bizottság egyedi 
ügyeket nem vizsgál. Eddig mindig arra hivatkozott, amikor egyedi ügyeket behoztunk a 
bizottság elé, hogy azért nem tudják napirendre venni, mert a bizottság egyedi ügyeket nem 
vizsgál. Jegyzőkönyvbe szeretném mondani, örülünk, hogy elnök úr szakított ezzel a 
véleményével, és reméljük, hogy ehhez nekünk is volt közünk.  

 
ELNÖK: Ezt tudomásul veszem, de azért szeretném hozzátenni, úgy emlékszem, hogy 

ötpárti támogatással fogadtunk el Tóásó Előd ügyében több határozatot is, és szerintem egy 
újabbra is szükség lenne. Az se egy társas ügy.  

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm 
munkájukat és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)  

 
 
 
 

 
 
 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


