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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 16 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Megfogyva bár, de törve… (Derültség.) A 
helyettesítéseket legyetek kedvesek aláírni, mert így vagyunk éppen 11-en és éppen 
határozatképesen. (Megtörténik.) Köszöntöm a főosztályvezető urat. Két napirendi pontunk 
van: a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényjavaslat általános vitája, illetve az 
egyebek. Kérdezem, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata, észrevétele, vitája. 
(Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk a napirendről! Kérem, hogy aki egyetért vele, az most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm, 11 szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló T/5315. számú törvényjavaslat 
(Általános vita) 

Első napirendi pontunk az egyházügyi törvény. Tisztelettel megadom a szót Fedor 
Tibor főosztályvezető úrnak, tessék parancsolni! 

 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ezt a törvényjavaslatot nem a kormány nyújtja be, egyéni képviselői 
javaslatként került be. Én azt gondolom, hogy ha kérdésük van, akkor a tárcaálláspontot, az 
államtitkársági álláspontot tudom ezzel kapcsolatban közölni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, a helyreigazítás valóban indokolt. (Az elnök 

Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Átfuthatjuk a javaslatot. A 2., a 3., a 6., a 8., a 12., a 20., a 
24., a 37., a 41., a 46. és a 47. § az, amely az oktatásra vonatkozó pontokat szabályozza, de 
természetesen mivel általános vitáról van szó, a törvényjavaslat egészéről kell véleményt 
mondanunk. Tessék parancsolni! Ki jelez hozzászólási szándékot? (Dr. Kolber István 
jelzésére:) Tessék, István, parancsolj! 

 

Kérdések, hozzászólások 

DR. KOLBER ISTVÁN (független): Ha lehet kérni, tekintsük át azt, hogy miben 
változik ez a törvény. Ha esetleg a kormány képviselője, aki nem az előterjesztő, ebben tud 
nekünk egy kis segítséget nyújtani, azt megköszönném.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérés? (Senki nem jelentkezik.) Nekem volt a 

bizottsági ülés előtt egy kérésem, de itt is megismétlem. A múltkori törvény vitájánál is 
felmerült, hogy a január 1-jétől hatályos törvény ne kényszerítse az iskolákat átszervezésre, 
azokat az iskolákat, amelyek mögül a fenntartó egyház elveszíti az egyház státuszát, így nem 
jogosult a kiegészítő támogatásra, és ez a tanév végéig fusson ki, hiszen a közoktatási törvény, 
a régi és az új köznevelési törvény is szellemében tiltja a tanév közbeni átszervezést, a 
gyerekeket nem lehet ilyen méltánytalan vagy túlzott - mi a korrekt jogi fogalom? 
(Közbeszólások: Aránytalan!) - aránytalan teher elé állítani. A főosztályvezető úr 
megnyugtatott, hogy a végrehajtási fejezetekben vagy részben van egy olyan passzus, 
miszerint a közoktatási intézmények tekintetében 2012. augusztus 31-éig jogosult a 
támogatásra az az intézmény, amelynek az egyháza most egyház és amelynek most van 
megállapodása a kormánnyal. De kérem, hogy majd akkor erre is térjen ki.  

Tessék parancsolni akkor, főosztályvezető úr! 
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Dr. Fedor Tibor (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai 

DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Köszönöm a szót. Mindenekelőtt azt szeretném leszögezni én is az elnök úr előadásával 
kapcsolatban, hogy a tanév végéig a jelen törvényjavaslat alapján is változatlan marad a 
finanszírozása azoknak az iskoláknak, amelyeknek a fenntartója december 31-éig egyház és 
esetleg január 1-jétől a fenntartó jogi státuszát illetően változás következik be. Ez a változás is 
olyan, hogy mintegy alanyi jogon egyesületté alakulhatnak át alapcélként vallási 
tevékenységet végző egyesületként, tehát jogi személyiségük megmarad, jogutódjai a korábbi 
egyháznak, intézményük, vagyonuk, minden egyéb természetesen marad, intézményt 
fenntarthatnak, plusz az átmeneti rendelkezéseknél, amit már a tárgyalás előtt megbeszéltünk 
az elnök úrral, valóban van egy olyan intézkedés, amely augusztus 31-éig biztosítja a külön 
állami finanszírozást is ezeknek az iskoláknak, úgyhogy ez remélhetőleg megoldja ezeket a 
problémákat.  

Miután itt felmerült a képviselő úr részéről, hogy nagyjából mondjam el, a korábban 
az Országgyűlés által elfogadott, idő közben visszavont törvény és a benyújtott 
törvényjavaslat között esetleg van-e különbség - hangsúlyozván, hogy nem a kormány az 
előterjesztő, de természetesen áttekintettük a benyújtott törvényjavaslatot -, nagyon röviden 
elmondanám, hogy álláspontunk szerint melyek a lényeges különbségek.  

A korábbi törvény, amelyet az Országgyűlés elfogadott, úgy fogalmazott, hogy az 
egyházi elismeréshez 20 év magyarországi szervezetműködés szükséges. Az új 
törvényjavaslat ezt legalább 100 év nemzetközi működésre változtatta, ami látszólag úgy 
tűnhet, hogy szigorítás, ugyanakkor viszont szeretnénk jelezni, hogy több olyan világegyházi 
reprezentáns van Magyarországon, akiknek mondjuk a 20 év magyarországi 
szervezetműködése nem lenne meg, de világegyházi relációban ennél jóval több is van, és ez 
a törvényjavaslat az elfogadása esetén lehetőséget ad arra, hogy ezek mondjuk viszonylag 
rövid időn belül kezdeményezhessék az elismerésüket… 

 
ELNÖK: Tudna erre példát mondani? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Akinek mondjuk 

nincs meg a 20 év magyarországi szervezetműködése? Például az anglikán egyház 1995-ben 
jegyeztette be magát Magyarországon. Azt hiszem, az anglikán egyház világegyházi 
mivoltához és jelentőségéhez nem fér kétség. Vagy például egy másik a kopt ortodox egyház. 
2005-ben jegyeztették be magukat Magyarországon, viszont mindenki tudja, hogy a kopt 
ortodox egyház az egyik legősibb keresztyén egyház, és ennek talán külön jelentőséget ad az, 
hogy az egyiptomi körülmények következtében ott nagyon komoly atrocitások történnek a 
kopt ortodoxokkal szemben. Mindenképpen úgy gondoljuk tehát, hogy ha a magyar 
törvényhozás lehetőséget ad mondjuk egy ilyen egyháznak az országgyűlési elismerésére, ez 
talán nemzetközi szinten is pozitívan kommunikálható.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e más változás?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. Az egyházi 

elismerés eljárásrendje is változik a korábban elfogadott, de visszavont törvényhez képest. A 
korábbi törvény szerint a miniszternél kellett volna kezdeményezni az elismerést, de azzal, 
hogy a miniszternek kellett volna az Országgyűlés elé terjesztenie az elismerésre vonatkozó 
törvénymódosító javaslatot, hogyha egyéb feltételek fennállnak. Ez most olyan értelemben 
változik, hogy a nemzetiségek elismerésének a folyamatához próbálja közelíteni a 
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törvényjavaslat az egyházi elismerést, ami azt jelenti, hogy egy népi kezdeményezést ír elő, ez 
legalább ezer fő aláírásával történhet. Itt szeretném jelezni, hogy a korábbi törvényben az ezer 
fő tagi aláírás szerepelt, itt viszont ez egy népi kezdeményezés, mint mondjuk egy 
népszavazás, ezer fő aláírása, majd OVB-hitelesítés, utána MTA-elnöki állásfoglalás 
szükséges a nemzetiségek elismeréséhez hasonlóan, ezt követően és ezek ismeretében a 
vallásügyekkel foglalkozó bizottság - amely értelemszerűen az emberi jogi bizottság a 
jelenlegi országgyűlési struktúrában - terjeszti be a törvénymódosító javaslatot az 
Országgyűlés elé, mert egyházi elismeréshez a törvény mellékletét képező jegyzék 
módosítása szükséges. Ezzel kapcsolatban szeretnénk jelezni, hogy miután a nemzetiségek 
elismerése vonatkozásában már alkotmánybírósági kontroll is volt, és az Alkotmánybíróság a 
nemzetiségek elismerésének ilyen módját alkotmányosnak találta, az előterjesztő itt 
nyilvánvalóan abból indult ki, gondolom, hogy ami mondjuk a nemzetiségek elismerése 
vonatkozásában alkotmányos, az mondjuk adott esetben az egyházak esetében is kiállhatja az 
alkotmánybírósági kontrollt. Ez mindenképpen egy igen lényeges változás a korábbi 
törvényhez képest.  

Röviden elmondanám még - mert, mint mondtam, áttekintettük, és igyekeztünk 
magunknak is rögzíteni ezeket a változásokat -, hogy az egyházak megszűnését a korábbi 
törvény rendkívül szűk körre korlátozta, egyébként nagyon helyesen, hogy úgy mondjam, az 
új törvényjavaslat viszont, úgy gondoljuk, szintén indokoltan, azzal azért kiegészítette ezt, 
hogy ha egy egyház alaptörvénybe ütköző tevékenységet végez, és erről az Alkotmánybíróság 
elvi véleményt ad, akkor ez lehetőséget ad az Országgyűlésnek az egyháznak a mellékletből 
történő törlésére. Úgy gondoljuk, hogy nem áll fenn az a veszély, hogy az Országgyűlés által 
elismert egyházak alaptörvénybe ütköző tevékenységet folytatnának, de az elvi lehetőséget 
talán nem árt azért ilyen esetben biztosítani. A parlament ebben az esetben is értelemszerűen 
kétharmados többséggel dönthet erről, ami tehát egy igen komoly garanciát jelent arra 
vonatkozóan, hogy - hogy is mondjam? - itt azért ne kerüljön mondjuk esetleg 
meggondolatlanul egy olyanfajta előterjesztés az Országgyűlés elé, hogy valakit töröljön a 
mellékletből… 

 
ELNÖK: Elnézést, ki állapítja meg, hol van az illetékesség?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

Alkotmánybíróság egy elvi véleményt adhat arra vonatkozóan, hogy effektív az az egyházi 
tevékenység ténylegesen alkotmányba ütközik-e vagy nem. Ez egy komoly garanciális 
szabály e tekintetben. Tehát csak az Alkotmánybíróság ilyen elvi véleménye alapján lehet 
kezdeményezni ezt… 

 
ELNÖK: A parlamentnél… 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): …a 

parlamentnél… 
 
ELNÖK: A kétharmados döntést.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ki kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál?  
 



 8 

DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A törvényjavaslat 
szerint az egyházi kapcsolatokért felelős miniszter. Viszont a miniszter végső soron ilyen 
javaslatot csak a kormányon keresztül terjeszthet be az Országgyűlés elé.  

 
ELNÖK: Értem.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Itt tehát egy 

többszörös kontroll van, és őszintén reménykedünk benne, hogy ilyenre nem is fog sor 
kerülni, de az elvi lehetőséget természetesen meg kell adni. Én most itt - részben történész is 
vagyok - nem akarok történelmi analógiákat mondani, hogy melyik egyháznak mikor milyen 
szerepe volt Magyarország történetében Magyarország területi integritását illetően, de ezt ne 
hivatalos véleménynek tessenek venni, hanem csak kicsit ilyen magántörténészi 
eszmefuttatásnak. Úgyhogy elnézést is kérek, és ha lehet, kérem nem jegyzőkönyvbe venni. 
(Dr. Pósán László: Ez már elhangzott, visszaút nincs.) De erről külön nagyon szívesen 
elbeszélgetek bárkivel. Bocsánat… 
 

ELNÖK: Köszönjük szépen… 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): …akkor még 

röviden… 
 
ELNÖK: Tessék, folytassa! 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): …még mennék 

tovább. Ez a törvényjavaslat teljesen egyértelműen rögzíti azt, hogy aki jelenleg nem szerepel 
a törvény mellékletét képező jegyzékben, tehát január 1-jétől nem egyház, az január 1-jétől 
automatikusan egyesületnek minősül - ezt már korábban jeleztem -, tehát a jogi személyisége 
biztosított, és általános jogutódja a korábbi egyháznak. Éppen ezzel kapcsolatban szeretném 
jelezni, hogy a törvényjavaslat a módosító rendelkezések között kezdeményezi a 
földtörvénynek az olyan módosítását is, hogy az egyházból egyesületté váló szervezet a 
földtulajdonát megtarthassa, illetve megszerezhesse. Mindenki tudja, hogy itt miről van szó, 
például a Krisna-hívők közösségéről, amely jelenleg nem szerepel a mellékletben, viszont egy 
körülbelül 270 hektáros földterületen részben gazdálkodnak is, de ugyanakkor végső soron 
tulajdonképpen a kultikus tevékenységükhöz szükséges ez a terület, tehát ahhoz, hogy a saját 
vallási előírásaiknak megfelelően élhessenek, és mindenképpen indokolt, hogy ilyen 
értelemben a földtulajdon továbbra is megmaradjon náluk, jelezvén azt, hogy a földkérdéshez 
természetesen nem kíván egyebekben hozzányúlni a törvényjavaslat, tehát ez egy kivételes 
intézkedés, hogy aki eddig egyházként földtulajdont szerzett, és a továbbiakban egyesületként 
folytatja a működését, az ezt megszerezheti, megtarthatja, viszont a további földtulajdonlás 
kérdését ez nem érinti. Úgy gondoljuk, ez mindenki számára megnyugtatóan rendezi talán ezt 
a kérdést.  

A végén pedig, ami még egy fontos dolog, hogy az 1990. évi IV. törvény hatályon 
kívül helyezéséről ez a törvényjavaslat kíván rendelkezni. Nyilván jogbiztonsági kérdés, hogy 
értelemszerűen csak akkor lehet hatályon kívül helyezni egy törvényt, hogyha adott esetben 
azokat a jogviszonyokat egy másik törvény - jelen esetben ez a törvényjavaslat - 
leszabályozza.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól értettem, akkor a 39. §-tól kezdve szerepelnek az egyéb 

törvényeket csiszoló, pontosító passzusok (Dr. Fedor Tibor: Igen.), és a 42-es a termőföldről 
szóló. (Dr. Fedor Tibor: Igen.) Tehát maga az előttünk lévő törvényjavaslat módosítja a 
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termőföldről szóló törvényt ilyen vonatkozásban. (Dr. Fedor Tibor: Igen. - Dr. Pósán László: 
Szabad kérdeznem?) Igen, tessék, Laci, parancsolj! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, lenne egy gyors kérdésem. Jól értettem, 

hogy jogutódnak minősülnek azok a most egyházként, januártól már egyesületként 
működő…, tehát jogutód.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ha jogutód, akkor az én értelmezésem szerint ez 

vonatkozik a tulajdonlásra is.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak kérdezem, hogy miért kellett ezt akkor még 

külön nevesíteni. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A földtulajdonlás 

kérdése, úgy gondoljuk, egy nagyon érzékeny kérdés Magyarországon. A földtörvény úgy 
rendelkezett eddig, hogy eleve csak magánszemély szerezhet földtulajdont, illetve az egyház 
kivételes jelleggel, csak örökléssel, illetőleg ajándékozással. Tehát a földadásvételnek, a 
földkereskedelemnek az alanya egyház sem lehetett, mivel viszont nevesíti az egyházat a 
földtörvény, ezért mindenképpen szükséges volt arról is rendelkezni, hogy viszont akkor itt a 
jogutódlással átalakuló szervezet a földtulajdont is megszerzi, amije korábban volt az 
egyháznak. Szeretném jelezni, hogy ezzel az egyesület további földtulajdon-szerzési 
lehetősége nyilván igencsak korlátozottá válik, mert az csak nagyon szűk körben, az egyház 
vonatkozásában marad fenn a továbbiakban is. Itt az alapvető probléma az volt, hogy egy 
akut, kialakult helyzetet kezelni kellett, és ezt álláspontunk szerint megteszi ez a 
törvényjavaslat.  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
A felsőoktatási törvény kapcsán felvetődött, talán épp a kormány vetette fel, hogy 

vannak olyan egyesületté alakuló, ma még egyház státuszt élvező egyházak, amelyeknek van 
felsőoktatási intézményük.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Melyek ezek? Ebben nem vagyok tájékozott.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jelenleg, azt 

hiszem, 7 ilyen intézmény van, csak hogy a fontosabbakat mondjam: a Krisna-hívők 
közösségének is van ilyen felsőoktatási intézménye, az Evangéliumi Testvérközösségnek, 
tehát az Iványi Gábor által fenntartott egyháznak van ilyen intézménye, aztán a hetednapi 
adventistáknak, a metodista, a Pünkösdi Teológiai Főiskola. Végső soron ezek a 
legfontosabbak, amelyek jelenleg felsőoktatási intézményt tartanak fenn, de nincsenek a 
törvényjavaslat mellékletét képező jegyzéken. Egyébként mi kezdeményeztük az oktatási 
államtitkárság felé, és teljes megértésre találtunk, hogy viszont az új felsőoktatási 
törvényjavaslatban ezeknek a problémáját is rendezni kell, két irányban is: egyrészt hogy 
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egyesületként ne csak hogy fenntarthassanak felsőoktatási intézményt, hanem hitéleti vagy 
hitoktatási…, tehát lényegében hitoktatással összefüggő felsőoktatási tevékenységet is 
végezhessenek, vagyis teológiai kurzusokat is tarthassanak fenn, illetve továbbra is 
részesüljenek állami támogatásban. Úgy tudjuk, hogy ezt ilyen értelemben az új felsőoktatási 
törvény rendezi.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! (Dr. Kolber István jelzésére:) István, 

parancsolj!  
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Szabad egy kiegészítő kérdéssel élni még? 

Akkor nekem egyetlenegy kérdésem lenne, hogyha ebben tudna a főosztályvezető úr segíteni, 
ez pedig az, hogy a nyilvántartásba-vételi eljárás kritériumrendszere alapvetően megfordult: 
eddig az volt, hogy hazai 20 éves működés, most pedig 100 éves nemzetközi működés és 
tevékenység. Ennek alapján hogyha elővennénk a jelenleg egyházként működő szervezetek 
listáját, azok között nyilván számtalan olyan előfordulhat érzésem szerint, amelynek nincsen 
100 éves nemzetközi hagyománya. Helyes-e ez az érzésem, illetőleg hány jelenlegi egyház 
nem felelhet meg ennek a kritériumnak? Mert nyilván előre lehet tudni, hogy akkor hány 
egyház, jelenlegi egyház fog kiesni végérvényesen az egyházi státusz megszerzésének 
lehetősége alól. 

 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nagyon őszinte 

vagyok. Mint mondottam, nem a kormány terjesztette elő ezt a törvényjavaslatot, tehát ez - 
mondjuk így - az előterjesztő álláspontját tükrözi. Ilyen értelemben nem történt meg 
ténylegesen ennek a több százas egyházi listának az átvilágítása, ugyanakkor természetesen 
elég széles körben ismerem a Magyarországon működő egyházak körét, tehát adott esetben 
nagyon sok kis, neoprotestáns, különböző pünkösdi, karizmatikus jellegű magyarországi 
közösség van, amelynek több évtizedes magyarországi háttere van, viszont ezek azért 
olyanok, hogy mindenképpen legalább a 100 éves világegyházi hátteret minden további 
nélkül tudják biztosítani, mert olyan nemzetközi neoprotestáns mozgalmakhoz kapcsolódnak, 
hogy ez különösebb problémát nem okoz. Most nem akarok abba a problémába belemenni, 
ami többek között annak idején nyilván az eredeti törvényjavaslat előkészítését indokolta, 
hogy bizony közfeladat-ellátó intézményrendszeren belül, elsődlegesen a szociálisintézmény-
ellátó rendszeren belül egy időben igen nagy divat lett, hogy alapítványok, kht.-k egyik napról 
a másikra alakultak át egyházzá, azért, hogy a szociális kiegészítő normatívát megszerezzék, 
ami most már egyébként a kétszerese az alapnormatívának. Ezek nyilvánvalóan nem fognak 
megfelelni ezeknek a feltételeknek, de valószínűsíthetőnek tartom, hogy a törvényjavaslat 
beterjesztőjének esetleg volt is egy ilyen szándéka.  

Én úgy gondolom, hogy alapvetően akik azért Magyarországon valamilyen szinten 
ténylegesen alapcélként vallási tevékenységet végeznek, azoknak a túlnyomó többsége tudja 
azt a nemzetközi hátteret biztosítani, a legalább 100 éves nemzetközi hátteret, ami adott 
esetben lehetőséget ad arra, hogy a megfelelő OVB-, MTA-kontroll alapján az Országgyűlés 
elé kerülhessen, az Országgyűlés pedig érdemben és megalapozottan dönthessen ezekről.  

 
ELNÖK: Van egy speciális magyar egyház, egy elég híres egyház, a Hit Gyülekezete. 

Az vajon rendelkezik ilyen nemzetközi háttérrel? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Amikor a Hit 

Gyülekezete alakult, a nemzetközi pünkösdi karizmatikus mozgalomra tekintett mint 
jogelődre, és úgy gondoljuk, hogy ezeknek a pünkösdi karizmatikus mozgalmaknak pedig 
nyilvánvalóan megvan a több mint 100 éves nemzetközi múltja. Ennek a történetiségéről is 
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szívesen beszélnék, hogy a XIX. század végén Amerikában hogyan és milyen módon alakult 
ki, hogy terjedt át először mondjuk a skandináv területre, Svédországba, hogy lett nagyon erős 
mondjuk az ottani pünkösdi egyházi mozgalom, de a bizottság idejébe most így az ünnep előtt 
ez nem biztos, hogy beleférne.  

 
ELNÖK: 10-ig, a parlamenti ülés kezdetéig ráérünk. Még egy kérdés: a szcientológus 

egyház, amely szintén jelentős mértékben érdekli a magyar közbeszédet, és meg is osztja 
kellő mértékben.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Most én erre 

szigorúan a magán szakmai álláspontomat mondom el. A Szcientológia Egyház alapítását 
illetően az alapító személy, Hubbard a ’40-50-es években alakította ki az egyház rendszerét, 
az egyház teológiai rendszerét. Úgy gondolom, hogy itt a 100 éves nemzetközi háttér e 
tekintetben azért nem biztosított, mert ez egy nagyon specifikus egyházi tanokkal rendelkező 
szervezet, tehát nemigen tud semmiféle más korábbi egyházi irányzatra visszamenni ilyen 
értelemben. De, mondom, én ebben nem kívánok… 

 
ELNÖK: Világos, ezt bízzuk az Akadémiára! 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Így van, tehát 

tulajdonképpen ez a törvényjavaslat az MTA-ra bízza az ezzel kapcsolatos szakvélemény 
vagy vélemény adását, hogy kinek milyen nemzetközi múltja van.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? (Michl József jelzésére:) Parancsolj, Jóska! 

Michl József! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem esett itt róla külön szó, ezért csak megerősítésül 

szeretném megkérdezni, hogy a mostani szöveg a néhány nappal ezelőtt elfogadott 
köznevelési törvény vonatkozó részeivel teljesen összhangban van-e, ezt nézték-e. Én sem 
tudom most az előterjesztőt megkérdezni, ezért kérdezlek téged.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

áttekintettük, meg figyelemmel kísértük a köznevelési törvény elfogadását is. Hogy is 
mondjam? Azt kell mondjam, hogy így első látásra szerintünk nincs koherenciaprobléma a 
kettő között, de még egyszer szeretném jelezni, hogy nem a kormány az előterjesztő, így az 
államtitkárságnak is behatároltak voltak e tekintetben a lehetőségei.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Dr. 

Kolber István jelzésére:) István, parancsolj! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt köszönöm a 

főosztályvezető úr tájékoztatóját és a nagyon imponáló sziporkáit a törvényjavaslattal 
kapcsolatosan. Sajnálom, hogy nincs itt az előterjesztő… 

 
ELNÖK: Egyszerre nem tud több helyen lenni.  
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Mindegy ennek az oka, nincs itt az előterjesztő. 

Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy ezt a törvényjavaslatot nemcsak a most hatályon 
kívül helyezett vagy a korábban elfogadott törvényt kísérte azért skandalum, de az 
alkotmánybírósági döntés kiszivárgása is már egy ilyen tényező volt, és itt, ebben az esetben 
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különösen indokolt lett volna egy körültekintő előkészítés - sajnos úgy látom, hogy ez így 
nem történt meg.  

Egy általános vitára való alkalmasság esetében nyilván a törvény anyagi szabályainak 
az értékelése az elsődleges feladat, hogy indokolt-e a szabályozás, milyen a szabályozás 
filozófiája, a konkrét tartalma. Hogy ebbe belemenjünk, annak feltétele lett volna 
bizonyosfajta eljárási, alaki szabályok betartása, illetőleg méltányos alkalmazása, ami, úgy 
gondolom, nem történt meg. Tehát az, hogy az ember este 9 órakor bezárja a gépét, és még 
nincs fenn a mai bizottsági ülés és a parlamenti rendkívüli ülésszak napirendre egy ilyen 
fontos törvény esetében, azt gondolom, nem elfogadható, és nem csupán az ellenzéki 
képviselőkre nézve méltánytalan, hanem ugyanúgy valamennyi képviselőre. Mondom ezt 
különösen abból a szempontból, hogy ha valaki elolvassa az Alkotmánybíróság döntését, 
akkor az tulajdonképpen ezeket a kérdéseket boncolja részletesen, és erre alapozta a 
döntésének a meghozatalát és megszületését.  

Az ember most belegondol, nyilvánvalóan sokfajta hasonlóság van az éppen hatályon 
kívül helyezésre vagy visszavonásra került törvénnyel, de ha belegondolok az egyházak 
helyébe és helyzetébe, azért nekik sem könnyű. Nem tudom, most hogyan lesz ez az átállás. 
Ez nyilván azt jelenti, hogy a két ünnep között el fogjuk ezt fogadni, valamikor szilveszterre 
meg fog jelenni a Közlönyben, és január 1-jétől alkalmazni kell ezt a törvényt, tehát a 
felkészülési időről, ami ugyancsak egy nagyon fontos jogbiztonsági tényező, nyilván nem 
beszélhetünk.  

Még azt is szeretném elmondani, hogy bennem van egyfajta csalódottság, ami nyilván 
nem az előterjesztő hibája e helyen, hanem inkább a médiáé vagy sajtóé talán, amely azt az 
információt szellőztette meg az elmúlt napokban, hogy ez a 14-es lista talán tovább bővülhet - 
az nem bővült. Úgy gondolom, hogy az egyházzá nyilvánítás kritériumrendszerének, a 
filozófiájának a gyökeres megváltoztatása nagyon alapos átgondolásra érdemes, mert itt az 
elkövetkezendő időszakban az esélyét nem adja meg most egyházként működő szervezetek 
egy részének, hogy valaha is egyházak legyenek. Ezt önmagában én most persze nem úgy 
veszem, hogy azok a szervezetek, amelyek most egyházak, azoknak amíg világ a világ esetleg 
feltétlenül úgy kell működniük, és e tekintetben ne lehetne valami tisztító, leülepítő 
szabályokat hozni, de ez így azért nyilván eléggé áttekinthetetlen. És azért az is 
elgondolkodtató, hogy adott esetben a 100 éves nemzetközi tevékenységet, különösen, hogyha 
az határeset, hogy a csudába fogjuk itt majd megállapítani. Nem tudom, van-e, de hogy lehet, 
az biztos, olyan eset, amikor egy adott vallás indulási időpontja, a vallás megalapításának az 
időpontja kérdéses lehet.  

A szabályozás, amennyire a hajnali órákban sikerült áttekintenem, olyan majdnem, 
mint egy kártyakeverés, hogy az (5) bekezdésből lett a (3) bekezdés, a (3) bekezdésből lett a 
(7) bekezdés, tehát olyan alapvető, lényeges különbséget nem nagyon látok, viszont 
áttekinteni ugyancsak nehéz feladat. Ami viszont jelentős, az az, hogy 10 oldal az egyházi 
szabályozás, a törvény magja, lényege, és 7 oldal az, ami az egyéb jogszabályokat érinti, ez a 
korábbi törvényben egy fél oldal sem volt, és olyan szabályokat is módosít egyébként ez a 
törvény, amelyeket hétfőn fogadtunk el, hogyha jól láttam vagy jól látom, ami, azt gondolom, 
a jogbiztonságnak megint egy nagyon komoly kritikája vagy fricskája, hogy ilyeneket 
teszünk.  

Summa summarum azt gondolom, hogy ennek alapján ezt a törvényjavaslatot nem 
szabadna a parlament mai ülésére tűzni és megvitatni, mint ahogy most tulajdonképpen a 
bizottsági ülésen vitatni is csak azzal a jó szándékkal lehet, hogy érdeklődik az ember, hogy 
egyáltalán mi az újdonság, mi a változás a szabályozást illetően. Én magam nem tartom 
általános vitára alkalmasnak ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Farkas Gergely jelzésére:) 
Gergely, parancsolj! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Csatlakozva az előttem szólóhoz mi 

sem tartjuk általános vitára alkalmasnak - gondolom, ez nagy meglepetést nem okoz -, 
részben az eljárásjogi kérdések miatt. Konkrétan éjfélkor került fel, most reggel 9-kor már 
tárgyalnunk kell ezt az irományt, illetve ma már a plenáris ülés napirendjére is kerül. Illetve 
több olyan általános szabályozás sem változott, amivel mi már korábban sem értettünk egyet, 
például hogy az Országgyűlés dönt az elismert egyházakról, ha jól tudom, ebben nincs 
változás. Értjük mi, hogy sok képviselő polihisztornak érzi magát, de mi mégis úgy 
gondoljuk, hogy nem ez az illetékes szerv, amelynek joga kellene hogy legyen, hogy eldöntse, 
mely egyház minősül elismert egyháznak, melyik nem, ezt mi egy rossz szabályozásnak 
tartjuk. Illetve ami szintén nyilvánvaló kritika a részünkről, az a Hit Gyülekezetének a 
történelmi egyházakkal való egy szintre emelése, amit mi továbbra sem tudunk elfogadni. 
Úgyhogy nagyon röviden, tömören ezek miatt mi sem tudjuk támogatni az általános vitára 
alkalmasságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Révész Máriusz jelzésére:) 

Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Csak röviden, az eljárásjogi 

kérdésekkel nem akarok vitatkozni, mert szerintem is szerencsésebb lett volna, hogyha ez 
nem így történik. Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, különösen jobbikos 
képviselőtársaimét, hogy az a törvényi szabályozás, amely most egyházi téren van, az a 
törvényi szabályozás tarthatatlan, és nagyon fontos, hogy az megváltozzon. Ha az nem 
változik meg január 1-jétől, akkor a régi törvény él tovább, és mindenki tudja, hogy… Azzal 
érvelt Kolber képviselőtársam, hogy kaotikus ez a helyzet, de ami jelenleg az egyházi 
szabályozás területén van, az viszont teljesen fenntarthatatlan, az maga a káosz.  

Szeretném jelezni jobbikos képviselőtársamnak, hogy a törvénytervezet emlékeim 
szerint nem emeli egy szintre, a történelmi egyházak kategóriájába a Hit Gyülekezetét, mert 
ez a kategória, hogy történelmi egyház, szerintem nincsen benne. Egyház van benne, és az 
egyház definiálva… (Közbeszólás.) Tessék? (Közbeszólásra:) Butaságot mondasz. Tehát az 
egyház definiálva van, és szerintem az, hogy mondjuk a Hit Gyülekezetét a tagsága és a jelene 
alapján egyháznak kell tekinteni, nem vitatható. Beszélgethetünk erről, de szerintem ez ebben 
a pillanatban, akár tetszik, akár nem, nem vitatható.  

Nekem az a szabályozás, hogy 100 éves nemzetközi jogállás, bizonyos szempontból 
szimpatikusabb, mint ami az előző törvényben volt, és talán ez a kulcsmomentum, ami 
változott, hiszen az előző törvény alapján olyan vallási felekezeteket, mint mondjuk a 
buddhizmus, annak különböző ágai, nem lehetett egyházként elismerni, mert Magyarországon 
nem volt 20 éves múltjuk, miközben persze az egész világon egyház volt. Nekem ez tehát egy 
kicsit tisztább helyzetet teremt. És azt gondolom, aki nem tud 100 éves nemzetközi 
tevékenységet, múltat felmutatni, azt sem éri bizonyos szempontból hátrány, hiszen vallási 
felekezetként, gyülekezetként nincsen megtiltva semmilyen tevékenység a számára, 
egyszerűen arról van szó, hogy azok az államilag biztosított kedvezmények, adó- és egyéb 
kedvezmények, amelyek az egyházakat megilletik, őt még ebben a pillanatban nem illetik 
meg.  

Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a törvényt elfogadjuk, és szerintem 
sokkal rosszabbat tennénk, hogyha ezt a döntést nem hoznánk meg még ebben az 
esztendőben. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem dolgom, hogy igazságot osszak vagy bárkit 
megvédjek, de Gergely szerintem pontosan fogalmazott: azt mondta, hogy a történelmi 
egyházak mellé emeli, nem közé, mellé. Ilyen értelemben ennek a 14-es felsorolásnak részei a 
történelmi egyházak, és része néhány nem történelmi, de a parlament által egyházként 
elismert szervezet. De szerintem ne lovagoljunk ezen a ponton ezen a szép reggeli órán.  

(Farkas Gergely jelzésére:) Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak egy rövid gondolat. Erre nem reflektálnék, de 

arra mégis, hogy önmagában azzal, hogy a jelenlegi szabályozás rossz, egyetértünk, de ez 
nem jelenti azt, hogy nekünk mindenféleképpen támogatnunk kellene egy másik, általunk 
nem jónak tartottat.  

 
ELNÖK: Ez igaz.  
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Amit a Máriusz elmondott, abból a logikából ez 

következne, én pedig úgy gondolom, ez egyáltalán nem lenne így logikus. Ha vannak 
kritikáink, akkor értelemszerűen egy újat sem tudunk támogatni. 

 
ELNÖK: Így van. Két rossz közül nem kell mindig választani, így van. (Kucsák László 

jelzésére:) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akarom az időt húzni, csak a 

mai alkalommal is szóba került a szcientológia. 
 
ELNÖK: Nagyon sajnálom. (Derültség.)  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Akkor én is elnézést kérek, meg egy korábbi bizottsági 

ülésen is felmerült. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A jelenleg Magyarországon 
egyházként jelen nem lévő szcientológia kapcsán vagy egyéb hasonló elgondolások alapján 
arra nézvést milyen garancia van, illetve kik tudják kontrollálni a folyamatot, hogy ha 
mondjuk egyesületi formában megjelenik egy ilyen elgondolás, akkor azt ki lehessen szűrni, 
kontrollálni lehessen, és az intézményfenntartásnál ők akkor szóba jöhetnek-e vagy sem? 
Tehát arra van-e valamilyen garanciális elem, nem feltétlenül e törvény keretei között, hanem 
egyáltalán, hogy akkor ez hol tud kontroll alá kerülni, hogy az intézményfenntartásban ne 
feltétlenül jelenjenek meg olyan elgondolások, amelyeket esetleg nem kívánatosak? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az egyesületek általános szabályozását ez az ügyészség alá rendeli… 
 
DR. FEDOR TIBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, az 

ügyészség törvényességi felügyelete.  
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Jó. Van-e más kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, hogy 
szavazhatunk. Két kérdést kell eldöntsünk. Az egyik az általános vitára való alkalmasság, a 
másik pedig, hogy kíván-e az ellenzék, illetve a kormánytöbbség előadót állítani a tíz perc 
múlva kezdődő általános vitához.  
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Először döntsünk az általános vitára való alkalmasságról! Aki igennel kíván szavazni, 
az most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel szavaz, az most tegye! (Szavazás.) 
2 nem mellett a bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartotta az előterjesztést.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Kíván-e az ellenzék előadót állítani? (Dr. Kolber István: Én megcsinálom szívesen.) 
Nem kell… (Dr. Kolber István: De én szívesen!) Te akarsz. Jó. Az ellenzék tehát jelezte, hogy 
Kolber István személyében kisebbségi véleményt kíván mondani a plenáris ülésen. Akkor a 
kormánytöbbségnek viszont képviselnie kell a többségi véleményt. Önként jelentkezőként 
Máriusz kezét látom a magasban… (Derültség. - Révész Máriusz: Rosszul látod, én haza 
szeretnék menni. - Derültség.) Nem tudsz… (Közbeszólások. - Derültség.) Kérdezem, hogy 
van-e most jelentkező a többségi vélemény kifejtésére? (Senki nem jelentkezik.) Akkor a 
bizottsági ülést követően várom a jelentkezőket erre… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával 
egyeztet.) …, öt percen belül, így van. (Közbeszólás: Mikor lesz ez? - Közbeszólások: Ma. - 
Edelényi Zsuzsánna: Délután, csere van.) Először a fiatalok dohányzását vitatjuk meg, és 
egyből utána az egyházak kérdését. Várhatóan mikor kezdődhet ez, Zsuzsa? (Edelényi 
Zsuzsánna: 10-kor kezdődik, 4 és fél óra az első vita, úgy 2 óra körül.) Négy és fél óra az 
időkerete a dohányosoknak, és 2 óra körül kerül ez sorra. (Edelényi Zsuzsánna: Körülbelül.) 
Jó. (Dr. Hoppál Péter jelentkezik.) Hoppál Péter… (Dr. Hoppál Péter: Ha nincs más.) Nem 
nagyon látok mást. (Közbeszólások. - Derültség.) Hoppál Péterbe vetette a bizalmát a 
kormánytöbbség, tehát Hoppál Péter. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az egyebek keretében van-e bárkinek bejelentenivalója, mondandója? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincsen. Az egyebek napirendi pontot is lezártuk. Köszönöm, a bizottsági ülést 
lezárom… Ja, még nem zárom le, bocsánat! Ha a bizottságunk tárgykörébe tartozó módosító 
javaslat érkezik ehhez a törvényjavaslathoz, tehát ami a felsőoktatást, a közoktatást, a 
szakképzést, a felnőttképzést érinti, akkor össze kell ülnünk. Mikor? (Közbeszólások.) Mikor 
zárul le az általános vita? (Edelényi Zsuzsánna: Ma, holnap van a részletes vita, a 
zárószavazás pedig jövő pénteken.) Akkor azt megelőzően, feltehetően 28-án kell 
összeülnünk, ha van módosító javaslat… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet. - 
Közbeszólások.) Jó. Zsuzsa értesíteni fog benneteket, legyetek kedvesek minden este, lefekvés 
előtt megnézni az sms-eket… (Közbeszólások.) Tehát karácsony ide vagy oda, az éjféli misét 
követően nézzétek meg a telefont, hogy kell-e jönni bizottsági ülésre, mert nem tudjuk 
kiszámolni, hogy elég-e összeülnünk 28-án… (Edelényi Zsuzsánna: Biztos, hogy nem.) 
Biztos, hogy nem. Tehát elképzelhető, hogy a 28-ai ülésnapot megelőzően össze kell ülnünk. 
Reméljük, hogy nem lesz módosító javaslat, mert olyan tökéletes az előterjesztés, de ha ezt 
nem tudjuk kizárni, akkor össze kell üljünk. (Közbeszólások.) Tudom, hogy ez kellemetlen, de 
a képviselők kötelessége… (Párhuzamos beszélgetések. - Edelényi Zsuzsánna: Kedd vagy 
szerda.) Meglátjuk, kiszámoljuk, a Házszabálytól függ, nem a mi szabályainktól… (Edelényi 
Zsuzsánna: Attól függ, hogy a támogatotti sor mikorra készül el, mert előtte ülni kell. - Révész 
Máriusz: 28-a reggel!) A képviselők számára az lenne az ideális. (Párhuzamos 
beszélgetések.)  
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Bízzatok meg bennem, hogy képviselem a képviselők érdekét. (Közbeszólások a 
kormánypárti képviselők soraiból: Ezt külön köszönjük!) Köszönöm.  

Az ülést bezárom. 
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


