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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: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Demeter Zoltánt Csöbör Katalin, Gajda 
Róbertet Ékes Ilona, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László helyettesíti. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot mindenki kézhez kapta. A napirend kiegészítésére nem érkezett 
javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10750. szám)   
(Kacsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

1. napirendi pontunk a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel 
köszöntöm dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat és munkatársát és kérdezem, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Több ajánlás is van előttünk. Először a T/10750/17. számú ajánlás 13. 

ajánlási pontban szereplő módosító indítványát tárgyaljuk meg – amely összefügg a 41. 
ajánlási ponttal –, melyben az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában az Lvt. 
9/A. § (1) bekezdése módosítását javasolja úgy, hogy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét meg kívánja szüntetni és vissza akarja állítani az eredeti állapotot. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! E 
tekintetben most nem tudok nyilatkozni, mert kormányzati döntésre van szükség, ugyanis 
ahogy elnök úr elmondta, itt lényegében a Fővárosi Törvényszék kizárólagos nyilvántartásba 
vételi illetékessége szűnne meg a javaslat alapján.  

 
ELNÖK: Csak hogy világosan lássunk, szeretném megjegyezni, az az indoklás, amely 

szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége munkateher miatt nem lenne 
fenntartható, valószínűleg végiggondolandó, tekintettel arra, hogy összesen 114 bejegyzett 
vallási közösség van. Ezeket a vallási közösségeket a bíróságok már bejegyezték, tehát nem 
bejegyzésről, hanem csak átjegyzésről van szó. A korábbi rendszer többek között azért volt 
átláthatatlan, mert nem lehetett nyomon követni, hogy melyik bíróságnál milyen bejegyzés 
történt. A kormány eredeti szándéka az volt, amikor a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét terjesztette elő, hogy átlátható legyen a rendszer.  

Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
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nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott. (2 képviselő végig nem vett 
részt a szavazásban.) 

Most pedig a 2013. május 6-ai keltezésű kiegészítő ajánlás pontjait tárgyaljuk meg.  
A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Demeter Zoltán a törvényjavaslat 7. §-ában az Lvt. 

11. § (2) bekezdése módosítását javasolja, amelyben a belső egyházi jogi személyi 
kategóriából a gazdasági társaságot kiveszi. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tisztelt Bizottság! E tekintetben a tárca 
megint nem nyilatkozik, mert kormánydöntést tart szükségesnek az ügyben. Itt a belső 
egyházi jogi személy vonatkozásában a kettős jogalanyiság kérdése merül fel, aminek 
bizonyos állami finanszírozási oldala is lehet. Ez a javaslat kizárólag a gazdasági társaságokat 
venné ki a belső egyházi jogi személy állami elismerésének a hatálya alól, de nem érintené 
például a Ptk. alapján szabályozott más szervezeti formákat, mint egyesület, alapítvány stb. 
Ez formai, elvi kérdés és kormányzati döntés szükséges hozzá.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Varga László a törvényjavaslat 7. §-ában az Lvt. 
11. § (2) bekezdése módosítását javasolja.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Szabad kérdezni, elnök úr?  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, ezt nem értem, és örülnék, ha képviselő 

úr segítene megvilágítani, hogy ez pontosan mit jelent.  
 
ELNÖK: Ez együtt értendő a 13. § (1) bekezdésével, amely szerint az egyház maga 

határozza meg a belső jogi személyeit. A (2) bekezdés pedig azt mondja ki, hogy mit nem 
ismer el az állam belső jogi személynek, például gazdasági társaságot, vagy egy másik verzió 
szerint a Ptk.-ban meghatározott jogalanyokat.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, így már értem.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Valóban ahogy elnök úr elmondta, az egyik 
javaslat a gazdasági társaságokat venné ki a belső egyházi jogi személy szabályozása alól, a 
másik pedig szélesebb értelemben a Ptk. által szabályozott jogalanyokat. Ehhez is 
kormánydöntés szükséges.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 6., 7., 8., 10. és 12. ajánlási 
pontokkal – Varga László a törvényjavaslat 14-15. §-ában az Lvt. 19-25. §-ai módosítását 
javasolja.  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ugyanaz a kérésem, mint az előbb, mert itt sem látom át 

a változtatás lényegét.  
 
ELNÖK: Először kérdezem a tárca véleményét és kérem, hogy egyúttal foglalja össze 

a módosítás lényegét.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): A képviselő úr foglalja össze a változtatás 
lényegét vagy én?  

 
ELNÖK: Ön is összefoglalhatja. Akár támogatja a tárca, akár nem támogatja, de ha 

nincs is véleménye, kérnénk a változtatás indoklását.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): A tárcának ugyanaz az álláspontja, mint az 
előbb, de a változtatás lényegét Kaibás Gábor, a KIM igazgatósági tanácsadója ismerteti.  

 
ELNÖK: Megadom a szót Kaibás Gábor úrnak.  
 
DR. KAIBÁS GÁBOR igazgatósági tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A Varga László képviselő úr által benyújtott és a kiegészítő ajánlás 3. 
pontjában szereplő módosító javaslat a fakultatív hitoktatás szervezése szabályainak a 
megváltoztatására irányul. A benyújtott törvényjavaslat ezt a bevett egyház és a belső egyházi 
jogi személy mellett a vallási tevékenységet végző szervezet számára is biztosítja, a módosító 
javaslat pedig ezzel szemben kizárná a vallási tevékenységet végző szervezet általi fakultatív 
hitoktatás szervezését.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen a kiegészítést, de ahogy látom, ebben 

a szövegben még rengeteg mindenről szó van, nemcsak erről az egy passzusról. Egyébként 
biztos ez is benne van, bár ezt pont nem találom. Úgy látom, itt az adománygyűjtéstől kezdve 
mindenféle van. Tényleg nem kötekedni akarok, csak azt szeretném tudni, hogy mire 
szavazok. Ezért kérdezem, hogy mi a változás az eredetihez képest.  

 
DR. KAIBÁS GÁBOR igazgatósági tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A változás a bizottsági módosító indítványban szereplő, tartalmilag 
ugyanilyen módosító javaslathoz képest lényegében semmi.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor mi szükség van rá?  
 
DR. KAIBÁS GÁBOR igazgatósági tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A vallási közösség és a vallási tevékenységet végző szervezet között tesz 
különbséget a fakultatív hitoktatás vonatkozásában. Parlamenti jogi szerkesztési szempontból 
csak ezekkel a változásokkal tudtuk átemelni ide a módosító javaslatba.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A fakultatív hitoktatás szempontjából ez 

hogy működne a gyakorlatban? 
 
DR. KAIBÁS GÁBOR igazgatósági tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A benyújtott törvényjavaslatban a vallási közösség alatt érteni kell a bevett 
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egyházat és a vallási tevékenységet végző szervezetet, a képviselő úr által benyújtott módosító 
javaslat pedig kivenné a vallási tevékenységet végző szervezetet és csak a bevett egyház 
végezhetne fakultatív hitoktatást.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez egy négyoldalas módosító javaslat, amelyben az 

uniós támogatások odaítélésétől kezdve az üdülőfenntartásig minden új szövegként van 
benne. Képviselő úr nyilván olvasta az eredeti javaslatot, és ha azon nem változtatna, akkor 
nem tette volna bele a módosító javaslatba.  

 
DR. KAIBÁS GÁBOR igazgatósági tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Lényegében a hatályos szabályozás van ide átemelve, némi pontosítással. A 
pontosítások indokolása a bizottsági módosító javaslat 4. és 7. pontjaihoz van írva, illetőleg a 
kiegészítő ajánláshoz is, csak az itt nem látszik. A bevételek elsődleges jellegét deklaráló 
szabályt, azt, hogy elsősorban adományokból tevődik össze a vallási közösség bevétele, 
kiterjeszti az egyházon kívül a vallási tevékenységet végző szervezetre, és lehetővé teszi az 
adománygyűjtést az egyházon kívül a vallási tevékenységet végző szervezet részére is. 
Deklarálja, hogy az intézményfenntartásra az egyházon kívül a vallási tevékenységet végző 
szervezetnek is joga van, és bővíti a bevett egyház tekintetében a gazdasági vállalkozási 
tevékenységek körét. Ezek a járulékos módosító javaslatok, amelyek egyébként a bizottsági 
módosító javaslatból fognak következni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Teljesen nyilvánvaló, hogy másodjára kell átírni egy 

lyukasan és hézagosan beadott törvényt, és a szerencsétlen képviselőknek oda kellett 
biggyeszteniük az aláírásukat egy sok oldalból álló módosító javaslatra, amit alig ismerhet az 
is, aki jegyzi, nemhogy aki megszavazza. Őszintén szólva nem értem, hogy az eredeti törvény 
benyújtása miért volt olyan sürgős, ha most már másodszor csinálunk egy több tízoldalas 
átírást rajta. Ez csak megjegyzés volt, és ezután már kész vagyok a szavazásra.  

 
ELNÖK: Ha ez kormányrendelet lenne, akkor még egyet is értenék önnel. De a 

parlament joga és kötelessége, hogy ha úgy látja jónak, a benyújtott törvényekhez akár 
koncepcionálisan, akár más módon módosító javaslatot nyújtson be. Például koncepcionálisan 
mondhatja azt, hogy más legyen a választóvonal az adománygyűjtésben vagy a fakultatív 
hitoktatás tekintetében. Ha rendszertanilag szeretnénk nézni, akkor fel kellene lapozni a 
köznevelési törvény 35. §-át. Azért próbálok ellentmondani a képviselő asszonynak, mert én 
az egész hétvégén ezen dolgoztam, az viszont kétségtelen, hogy nagyon sok módosítás 
született.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ehhez csak azt a tiszteletteljes megjegyzést tenném 

hozzá és utána nem kívánom folytatni a vitát, hogy haljak meg, ha a jelenlévők többsége 
pontosan tudja, miről szavazunk. Nagyon tiszteletreméltó, hogy elnök úr ezzel töltötte a 
hétvégét, nekünk azonban csak az éjszakát volt módunk ezzel tölteni, így aztán mégiscsak 
meg kell fogalmaznom azt a gyanút, hogy ezek a módosítások a kormány 
boszorkánykonyhájában készültek – ami nem feltétlenül baj –, csak akkor ezt nem kell 
tagadni. Akkor nem kell úgy tenni, hogy X aláírta, de helyette majd más indokol. Értem én, 
hogy képviselő úr egyetért azzal, amit aláírt – mert nem szoktunk olyat aláírni, amivel nem 
értünk egyet –, de nyilvánvaló, hogy egy félkész törvény került benyújtásra, amit most ki kell 
suvickolni. Persze még mindig jobb, ha kisuvickolják, mintha úgy maradna, csak ne tegyenek 
úgy, hogy nem ez történik. Természetesen ettől még tudok róla véleményt alkotni.  
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ELNÖK: Ezeket az állításokat a képviselő úr nyilván cáfolni fogja, mert abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy egyben magas rangú tisztségviselője az egyik történelmi 
egyháznak, és ezért jelezte az aggályát. Az, hogy a módosító javaslatot az apparátussal 
dolgoztatta ki, a kérdés érdemi részét nem változtatja meg.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A hitoktatást valóban jelezte, azt én is hallottam, itt 

azonban még másik negyven dolog is módosítva van. De semmi baj, értem a dolgot és világos 
előttem, hogy mi történt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Szeretném megerősíteni azt, amit elnök úr mondott. Én 

nem vagyok jogász, ezért miután a problémát érzékeltem, arra kértem a minisztériumot, hogy 
amit elmondtam, azt legyenek szívesek bedolgozni a törvényjavaslat paragrafusaiba. Ez 
történt, és ezt köszönöm szépen a minisztérium munkatársainak.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nyilván nekem is meg fogják tenni legközelebb.  
 
ELNÖK: Gondolom, a szerzőséget Varga Lászlótól nem tetszik elvitatni.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egyáltalán nem.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő még nem nyilatkozott, ezért kérdezem a véleményét.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Mint a korábbiakban, itt is kormánydöntést 
látunk szükségesnek, mert nagyon komoly elvi kérdéseket vet fel a módosító javaslat.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem támogatja? (2) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Varga László a törvényjavaslat 14. §-ában az Lvt. 

19. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): A tárca támogatja. Itt az egyházi 
identitásvédelemmel kapcsolatos szabályok a kiemelkedően fontosak, és e tekintetben ez egy 
megfelelő módosító javaslat.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha jól értem – de igazítsanak ki, ha rosszul értem –, ez 

az alkalmaztatáshoz és a felvételhez odarendelhető sajátos világnézeti követelményekről szól, 
és nemcsak az egyházi, hanem a vallási közösség által fenntartott intézményre is vonatkozik.  

 
ELNÖK: Jól érti, képviselő asszony.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor a kérdésem a következő. A közelmúltig, amíg 

önkormányzati intézmények voltak az oktatásban, elég gyakori volt az átadás a világnézetileg 
semleges szférának. Az ember érti azt, hogy egy egyházi vagy vallási közösségi iskola olyan 
pedagógusokat és pedellust akar alkalmazni, aki világnézetileg közel áll hozzá, de az, hogy az 
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átvevés pillanatában rögtön ilyen követelményeket támaszthat, roppant nehéz helyzetbe 
hozhatja a munkavállalókat. Ami meg a felvételt illeti, no pláne, ha egy település egyetlen 
iskolájáról van szó. Ezt a problémát felvetettük már a mostani terminológiában a bevett 
egyházi intézmények esetében is átmeneti három-öt évet kérve, de ha az intézkedés már 
nemcsak a bevett egyházakra terjed ki, akkor a probléma dupla súlyossággal bír.  

 
ELNÖK: Engedjen meg nekem két megjegyzést. Az egyik: nagyon kevés ilyen nem 

egyházi státusszal rendelkező intézmény van, sőt ez gyakorlatilag nem is fordul elő.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Már hogyne lenne ilyen, itt van például az Evangéliumi 

Testvérközösség számos iskolája.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Meg a szcientológia.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Annak nincs iskolája.  
 
ELNÖK: Másrészt szeretném megjegyezni, hogy a bírói gyakorlat szerint ez a 

normaszöveg teljesen pontos, mert érték mentén kell megkötni azt a kompromisszumot, ami a 
jogbiztonságot megadja. Az egyik érték a vallási identitás. Egy korábbi alkotmánybírósági 
terminológia szerint nem merülhet fel kifogás azzal kapcsolatban, ha egy világnézetileg 
elkötelezett iskolában az iskola szellemiségével szemben álló tanokat nem tanítanak. Azonban 
van a dolognak egy másik része, ami a bírói gyakorlatban eléggé kimunkált, nevezetesen ha 
egy egyház átvesz egy iskolát, senkitől nem követelheti meg, hogy a következő naptól kezdve 
kizárólag – mondjuk – katolikus legyen, azt viszont megkövetelheti, hogy a Veni Sancte 
misére a tanulókat el kell kísérni. A normaszöveg ezt úgy fejezi ki, hogy csak indokolt 
esetben lehet ezt megkövetelni. A két érték harmóniáját csak ilyen módon lehetett 
megteremteni. Fedor Tibor!  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Szeretnék válaszolni a képviselő asszony 
kérdésére. Álláspontunk szerint teljesen indokolt, hogy a vallási közösségek két típusa – a 
vallási tevékenységet végző szervezet és a bevett egyház – vonatkozásában ne legyenek eltérő 
szabályok. Ez a jogosítvány lényegében minden vallási közösséget megilletne, a képviselő 
asszony által említett vallási közösséget is. A másik: elnök úr említette az indokoltságot. Én 
külön kiemelném a szükséges és arányos feltételeket, mert ezek az állampolgári jogvédelmet 
is szolgálják. Ez például egy EU foglalkoztatási irányelvből került átvételre, merthogy az EU 
természetesen ragaszkodik irányelveinek az alkalmazásához. Álláspontunk szerint ezzel 
egyértelműen az európai gyakorlatnak megfelelő szabályozás történik.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (10) Ki nem támogatja? (2) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Demeter Zoltán a törvényjavaslat 14. §-ában az Lvt. 

19. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tekintettel arra, hogy az előzőt támogattuk, 
ez meg lényegében ugyanarra a törvényhelyre egy másfajta módosítást javasol, így ezt 
értelemszerűen nem tudjuk támogatni.  
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ELNÖK: Annyit hadd jegyezzek meg, hogy az előterjesztő a támogatotti sornál majd 
azt az indítványt választhatja ki, amelyik jobban megfelel a törvény irányultságának. Ki 
támogatja a módosító javaslatot? (10) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 9. pontjában – amely összefügg a 11. ajánlási ponttal – Csöbör Katalin a 
törvényjavaslat 37. §-ában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja módosítását javasolja. A javaslat a jogi 
személyiség kérdéséhez tér vissza.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez nem ugyanaz, amiről már döntöttünk?  
 
ELNÖK: Nem, ez kifejezetten a szociális igazgatási törvényhez való igazításról szól, 

hiszen rengeteg ágazati törvényen is át kell vezetni a módosításokat. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Mint az ezzel összefüggő módosító 
javaslatoknál már jeleztük, kormánydöntést tartunk szükségesnek. Annyit azonban szeretnék 
elmondani, hogy a javaslat a belső egyházi jogi személy, illetve a kettős jogalanyiság 
problémáját nem az egyházi törvényen belül, hanem egy ágazati törvényen belül javasolja 
megoldani, magyarul azt, hogy ez konkrétan a szociális, illetve az ezzel összefüggő szociális 
gyermekvédelmi törvényekben kerüljön meghatározásra.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
Van még egy bizottsági módosító indítvány is, amely gyakorlatilag ugyanezeknek a 

kérdéseknek egy másik alternatíváját tartalmazza. Elnézést kérek, hogy este 8 órakor küldtem 
ki a bizottsági módosító javaslatot, de azt nem vállaltam, hogy csak ma reggel osszuk ki. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tekintettel arra, hogy ez összefügg egy 
korábbi módosító javaslattal, amely vonatkozásában kormánydöntést tartottunk szükségesnek, 
most erről sem tudunk nyilatkozni. Ismételten mondom, az egy fontos elvi kérdés, hogy a 
Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozzon a vallási tevékenységet végző 
szervezetek nyilvántartása, vagy pedig az illetékes megyei, illetve Fővárosi Törvényszék 
illetékességébe.  

 
ELNÖK: Javaslom, hogy a bizottsági módosító indítványból az 1. pontot hagyjuk el, 

merthogy a bizottság erről a kérdésről már döntött.  
Megpróbálom összefoglalni a módosítás lényegét. Ez a vallási közösségek irányában 

megengedőbb álláspont, mint amiről az előbb szavaztunk. Itt kisebb a távolság a vallási 
közösségek és az egyházak közötti különbségtételben. A vallási közösség önmaga vagy a 
céljai elérésére létrehozott intézmények útján minden olyan tevékenységet elláthat, amit a 
törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy az intézményei számára. Itt tehát kisebb a 
különbség a vallási egyesületek és az egyházak között. Ez a módosítás lényege.  

Ki támogatja a bizottsági módosító indítványt? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki 
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági módosító indítványt.  
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Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. Kinek van kérdése, megjegyzése vagy bármilyen 
bejelentenivalója? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

Lendvai Ildikó (MSZP) képviselő az 1 százalékos felajánlásokról és a NAV 
megkereséséről 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kapcsolódik a témához, amit mondani szeretnék, de 
mivel nem módosítóhoz kapcsolódik, az egyebek között hozom szóba. Megjelent az a 
sajtóhír, hogy az adóhatóság a 2012-es évre vonatkozó 1 százalékos felajánlásoknál nem adja 
ki a 2012-re vonatkozó egyházaknak járó technikai adószámot – mert valamilyen módon a 
parlamentre vár – azoknak, akiket a parlament eredetileg nem minősített egyháznak, viszont 
ezt a parlamenti határozatot az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Jó zavarosan mondom, 
de bizonyára értik.  

 
ELNÖK: Igen, értjük.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Értem én, hogy az új törvényjavaslat szerint azok, 

akiket az Alkotmánybíróság kvázi visszahelyezett, majd újra folyamodnak hozzánk, viszont 
ez a folyamodás a jövőre vonatkozik, az adófelajánlások meg a 2012-es évre. Nem várom el, 
hogy mi járjunk el az adóhatóság helyett, de azt szeretném javasolni, hogy minimum 
valamiféle értelmezést kérjünk. Azt nehezen tartanám elfogadhatónak, hogy az az 
alkotmánybírósági határozat, amely érvénytelenítette azt, hogy ők nem egyházak, 2012-re 
visszamenőleg semmilyen következménnyel nem járna.  

 
ELNÖK: Kétségtelen tény, hogy a jelenlegi törvénymódosítás egyik indoka éppen az, 

hogy az alkotmánybírósági határozat nyomán a jogbiztonságnak megfelelő rendet kellett 
csinálni. Mégpedig azért, mert az alkotmánybírósági határozat első részében felsorol 
különböző számokat, tehát nem megnevezi az egyházakat, akiknek a rendelkező részben 
visszaállította az egyházi státuszát, ugyanakkor az indokolási részben a rendelkező résszel 
némileg ellentétes álláspontot foglal el, mert mindenkire kiterjeszti. S arról már nem beszélek, 
hogy az Alkotmánybíróság a 14. §-nak azt a pontját hatályban tartja, amelyik meghatározza az 
egyházi státusz feltételrendszerét. Ugyanakkor ezekkel az egyházakkal kapcsolatban semmit 
nem mond az Alkotmánybíróság, hogy melyek azok, amelyek megfelelnek, de nem a mostani 
hanem a korábbi feltételrendszernek. Zárójelben jegyzem meg, hogy a 85-ből 16 felel meg a 
régi rendszernek.  

A következő probléma kapcsán legalább három esetcsoportról kell beszélni. Az egyik 
az, amit az illetékes bíróság az egyesületi jog alapján bejegyzett egyesületként, az 
egyesületként folytatta a tevékenységét. Az ilyen szervezet kapott egy egyesületi adószámot. 
Az viszont teljesen világos, hogy egy szervezetnek egyidejűleg nem jár a civil 1 százalék is és 
az egyházi 1 százalék is. Én megértem az ön felvetését, csak egy kicsit szeretném árnyalni, 
hogy mennyire bonyolult a képlet.  

Mindazonáltal eleget fogok tenni az ön kérésének és a NAV-tól tájékoztatást fogok 
kérni arra, hogy hány ilyen eset van, mert adókiutalás csak adószám alapján lehetséges. Az 
adóigazgatási eljárási törvény kőkeményen meghatározza, hogy ez hogyan lehetséges. Az is 
teljesen világos, hogy egyidejűleg nem lehet a civil 1 százalékos felajánlást befogadni – 
jogszerűen, mert az az adószáma –, és egy másik, nem lévő adószámmal az egyházi 1 
százalékot is befogadni. Hogy ezt a kérdést milyen módon oldják meg? Ráadásul az 
alkotmánybírósági határozat nem nyúl hozzá a jogerős bírósági bejegyzésekhez. Ha valaki a 
jogerős bírósági bejegyzések alapján a bírósághoz fordul, akkor azt mondják, hogy ez a 
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jogerős végzés szerint van, mert ahhoz senki nem nyúlt hozzá. Én abban reménykedem, hogy 
a törvénymódosítás után világos és egyértelmű helyzetet tudunk teremteni. Parancsoljon!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én is abban reménykedtem, hogy a törvénymódosítás 

egyértelmű helyzetet teremt, ámde az a törvény, amit 2013 májusában fogunk elfogadni, nem 
rendelkezik visszamenőleg a 2012-es évre. Itt a 2012-es adóév felajánlásairól van szó, s 
nemcsak az adókiutalásról, hanem arról, hogy minden nappal fogy az az idő, amikor 
felajánlások tehetők. Tökéletesen értem, hogy adott szervezet nem gyűjthet egyszerre 
egyesületnek és egyháznak, ez pontosan így van. Az adott szervezetek közül jó néhány azzal 
fordult az adóhatósághoz – mutogatván az alkotmánybírósági határozatot –, hogy ő 
egyházként és csak egyházként szeretne gyűjteni. Az adóhatóságtól azt a választ kapták, hogy 
várják a parlament eligazítását a dologban. Értem én, hogy ennek az első lépése az, hogy 
megkérdezzük az adóhatóságot, amely feltehetőleg azt fogja felelni, várja, hogy mondjunk 
valamit, de mire ez a levelezés lezajlik, addigra lezárul az az időszak, amíg 1 százalékos 
felajánlásokat lehet tenni.  

Nem tudom, hogy elnök úr hányszor szeretne még ezzel az egyházi törvényjavaslattal 
találkozni, de én nagyon remélem, hogy utoljára találkoztunk vele. Ám ha ilyen joghézagokat 
hagyunk akár a törvényben, akár a törvényen kívül – mert lehet, hogy ezt máshol, például 
adótörvényben kellene elintézni –, akkor megint találkozni fogunk vele, és abba fogunk 
beleőszülni, hogy háromhetente módosítjuk az adott törvényt.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony ragyogóan reflektált az elmondottakra, de azért szeretném 

felhívni a figyelmét arra, hogy ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog. Tudniillik az adóév eltér 
attól, hogy az Alkotmánybíróság mikor döntött. A 2012. december 31-i állapotnak 
megfelelően fogják az adóévet figyelembe venni az adóhatóságnál, ezért csak a 2012. 
december 31-ei állapotból tud az adóhatóság kiindulni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én is ezt mondom.  
 
ELNÖK: Akkor még egy időpontot tessék figyelembe venni, amit az 

Alkotmánybíróság kellő körültekintés mellett sem méltányolt eléggé, hogy az Alaptörvény 
negyedik módosításába bekerült az, hogy ki rendelkezik hatáskörrel az egyházi státusz 
megítélését illetően.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De nem visszamenőleg!  
 
ELNÖK: A 2012. december 31-ei állapot szerint a hatályos jog alapján nem az 

Alkotmánybíróság, hanem a parlament adhat egyházi státuszt.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De nem visszamenőleg!  
 
ELNÖK: Visszamenőleg az Alkotmánybíróság sem adhat egyházi státuszt.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De adott.  
 
ELNÖK: Az a vitatott kérdés, hogy mit adott. Tudniillik az Alkotmánybíróság a 14. § 

(3) bekezdését hatályában fenntartja és azt mondja, hogy ezeknek a feltételeknek kell 
megfelelni ahhoz, hogy valaki egyházi státuszt kapjon. De az Alkotmánybíróság nem 
állíthatja, hogy az a 85 egyház megfelel ennek a feltételnek.  

 



- 14 - 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És akkor ki fog abban dönteni, hogy az 
Alkotmánybíróság mit mondott? Mert úgy érzem, hogy mi vagy a többség úgy értelmezi, 
ahogy akarja. Ez is egy felfogás, csak nem felel meg a jogszokásoknak.  

 
ELNÖK: De az sem felel meg az alkotmányosságnak, hogy az Emberi jogi bizottság 

jegyzőkönyvéből úgy idéznek, hogy közben a mondat másik felét lehagyják. Én ezt a 
zsurnalisztika szintjén megszoktam, de alkotmánybírósági indoklásban régen találkoztam 
ilyennel. Illetve most először találkoztam ilyennel. Ez egy ragyogó indoklás, rém büszke is 
lehetnék rá, hogy így megtisztelik a bizottságunkat. Többször idéznek a jegyzőkönyvből úgy, 
hogy a mondat másik felét lehagyják. Ezt a zsurnalisztikában megszoktam, de 
alkotmánybírósági indoklási szinten most találkoztam először ilyennel. Parancsoljon!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr – s ez az utolsó megjegyzésem, mert nem 

akarom tovább húzni az időt –, haragudhatunk mi az Alkotmánybíróságra, haragudhatunk egy 
bíróságra is, de kötelező végrehajtani az intézkedését. Haragudhatunk az adóhatóságra is, 
mégis adózunk. Az egy emocionális kategória, és lehet akár egy szakmai vita tárgya is, hogy 
miben értünk egyet az Alkotmánybírósággal és miben nem, de az Alkotmánybíróság 
határozatának jogérvénye van. S ezt a jogérvényt különbözőképpen értelmezik a 2012-es 
adóévre vonatkozóan. Az adóhatóság azt mondja, hogy a parlament tegyen igazságot. A 
parlament, pontosabban a bizottság pedig azt mondja, hogy az adóhatósághoz fordul. Letelik 
az idő, amíg értelme lesz a vitának. De ha hamar megírja elnök úr ezt a levelet, akkor talán 
marad még három és fél órája az adott közösségeknek, hogy az egyházi 1 százalékukat 
kérhessék.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, az Alkotmánybíróság határozata semmilyen módon – se 

előre, se utólag, se visszamenőleg – nem érinti azt a jogi tényt, hogy ezeket a szervezeteket 
egyesületként jogerős végzéssel bejegyezte a bíróság. Ezért az a jogi álláspontom, hogy amíg 
a bírósági végzés nincs megtámadva, addig a jogerős bírósági határozatokat tiszteletben kell 
tartani, mint ahogy az alkotmánybírósági határozatot is. De nem lenne szabad olyan helyzetet 
teremteni, hogy értelmezés kérdése legyen valakinek a jogi státusza azért, mert az 
Alkotmánybíróság nem veszi figyelembe, hogy jogerős bírósági végzések vannak. Tudom, 
hogy nagy sajnálkozással fordul magába az Alkotmánybíróság, hogy nem nyúlhat hozzá a 
jogerős bírói végzésekhez, de engem a jogerős bírói végzések kötnek, mint ahogy önt is.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És az alkotmánybírósági végzés is köti önt is és engem 

is. Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az a jogszabály nem jogszabály, amely alapján a 
bíróság az egyesületeket bejegyezte. Mutogathatunk mi bárkire, haragudhatunk bárkire, egy 
joghézag van az adófelajánlásokkal kapcsolatban, de ez a legenyhébb fogalmazás. Nem 
tudom, ki rendezheti el ezt a magyar parlamenten kívül. Ezért bátorkodtam tenni azt a 
javaslatot, hogy történjen valami, mert estig szidhatjuk vagy dicsérhetjük – ki-ki pártállása 
szerint – az Alkotmánybíróságot, ez a joghézag nem fog a magyar parlament nélkül 
megoldódni. Az előterjesztő viszont ebben a törvényjavaslatban nem tett kísérletet – nehezen 
is tehetett volna –, hogy visszamenőleg oldja meg a 2012-es évet. Pedig meg kell oldani, 
pusztán csak ezt mondom.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, még egyszer mondom, nem arról szól a történet, hogy 

szidjuk vagy dicsérjük a határozatokat, hanem arról, hogy egy demokratikus jogállamban 
mindenkinek tudomásul kell vennie a bíróság határozatát is és az Alkotmánybíróság 
határozatát is. Itt pedig az Alkotmánybíróság határozata ellentétes a bíróság határozatával.  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor eldöntjük, hogy melyik a jó?  
 
ELNÖK: Nekem nincs hatásköröm arra, hogy a bírósági és az alkotmánybírósági 

határozat között igazságot tegyek.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De ha az egyiket kiválasztja, hogy az az érvényes, akkor 

már mégiscsak tett valamifajta igazságot.  
 
ELNÖK: Ha valaki megkérdezi, hogy mi a jogi státusza egy adott szervezetnek, akkor 

bemennek a bírósági nyilvántartásba és ott megmondják. Az a jogbiztonság kérdése, hogy a 
bírósági nyilvántartást fogják alapul venni. Az 1 százalékot pedig ki-ki az adószáma alapján 
igényelheti. Abban egyetértünk, hogy a kettőt együtt nem, tehát vagy ezt, vagy azt. Ezeket a 
szervezeteket az adószámuk is és a bírósági bejegyzésük is a civil 1 százalékra jogosítja fel.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Épp azt vitattam, elnök úr, hogy helyes-e ez az 

adószám. Szerintem most az történik, hogy jogi mulasztásból kivéreztetjük azokat a 
közösségeket – amelyek között vannak szimpatikusak és kevésbé szimpatikusak –, amelyeket 
pedig nem kellene. De ha elnök úr megírja az adóhatóságnak a problémát, akkor hálás leszek, 
mert látni fogjuk a válaszokat.  

 
ELNÖK: Még a mai nap megteszem.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

megköszönöm munkájukat és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 
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