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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az a kellemes hírem van, hogy határozatképesek vagyunk, 
úgyhogy a bizottsági ülést megnyitom. 

Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, munkatársakat, meghívottakat.  
Megállapítom, hogy helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk. Szabó 

Sándor képviselő urat Teleki László képviselő úr helyettesíti, dr. Kovács Zoltán 
alelnök urat Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti, Papcsák Ferenc 
alelnök urat Varga József képviselő úr helyettesíti, Budai Gyula képviselő urat pedig 
én fogom helyettesíteni. Ezzel a bizottság határozatképes.  

Tisztelt Bizottság! Az írásbelivel egyezően tartom fenn a napirendi 
javaslatomat, ami azt jelenti, hogy a folyamatban lévő tíz egyházi bejegyzéssel 
kapcsolatos ügyben a törvény szerinti kötelező meghallgatáson a mai napon öt 
szervezet vezetőjének a meghallgatását tűznénk napirendre, s ezen kívül az „egyebek” 
napirendi pont van. Kérdezem a bizottság tagjait, bárkinek a napirenddel 
kapcsolatban észrevétele vagy kérése, megjegyzése van-e. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, akkor határozathozatal következik. 

Kérdezem, ki fogadja el az írásban előterjesztett napirendet. Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal 
a napirendet elfogadtuk.  

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség képviseletében dr. 
Iványi Gábor elnök meghallgatása (A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § 
(2) bekezdése alapján) 

Az 1. napirendi pontunk szerint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
meghallgatására kerül sor. Tisztelettel köszöntöm dr. Iványi Gábor elnök urat. 

Elöljáróban szeretném elmondani, és azért most, mert az elnök úr egy levélben 
fordult hozzám ez ügyben, hogy az újjáalakult Országgyűlés május 6-án megválasztott 
Igazságügyi bizottsága május 12-én kapta meg az iratokat. Tehát az én értelmezésem 
szerint az én eljárásomra a 60 napos határidő május 12-én kezdődött, mert a közléstől 
kezdődik, és a számomra való közlés május 12-én történt.  

De mielőtt az elnök úr a levelét megírta volna, mi a törvény szerinti eljárásban 
megkerestük a Nemzetbiztonsági bizottságot, mert a 14. § h) pontja szerint 
előfeltételként szabja a nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatos kérdezést. 
Hozzáteszem, hogy a választ meg is kaptam, de ez a megkeresés 22-én indult el, 29-én 
érkezett az elnök úr sürgető levele. Mihelyt megkaptam a Nemzetbiztonsági 
bizottságnak a június 4-én kelt levelét, haladéktalanul kitűztem a mai napra a 
bizottsági meghallgatást.  

Tisztelettel, a meghallgatás előtt arra szeretnék hivatkozni, hogy végignézve az 
egyházi törvényt, a törvény 14. § (1) bekezdés i) pontja tartozik a bizottság mérlegelési 
jogkörébe, mert a Nemzetbiztonsági bizottság a feladatát elvégezte és az 
aggálymentesen lezárult. A felsorolás korábbi pontjaiban lévő tevékenységet a 
miniszter úr látja el, az is lezárult és a határozattal megérkezett. Következésképpen a 
mi mozgásterünk az i) pont. Kérem, hogy a lehetőséghez mérten a mai előadás e pont 
körül forogjon. Nagyon köszönöm a megértést. 

Megadom a szót az elnök úrnak. Tessék, parancsoljon! 
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Dr. Iványi Gábor bemutatkozása 

DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség egy egyház-politikai kényszerből alakult még a múlt 
század hetvenes éveiben. 1973 és ’81 között illegalitásban működtek gyülekezeteink, 
fölfüggesztett börtönbüntetés és kilakoltatások érték azokat a lelkészeket, akik a 
kommunista államnak az egyház belügyeibe való beavatkozása miatt tiltakoztak. Én is 
ezek között voltam, börtönbüntetést is kaptam velük együtt. De ez alatt az idő alatt is 
az egyház gyülekezetei működtek. Voltak, akik nem fejezték be teológiai 
tanulmányaikat, és ezért ebben az időben a „repülő egyetem” mintájára, vagy olyan 
módon, ahogyan II. János Pál is hajdan teológiai tanulmányait végezte a háború 
miatt, házi teológián fejezték be tanulmányaikat hallgatóink. S így, amikor 1981-ben 
az állam önálló egyházként elismerte a Metodista Egyházból egyház-politikai és 
politikai okok miatt kiüldözött gyülekezeteket és lelkészeket, akkor az állam elismerte 
az ezen a házi teológián szerzett diplomákat is. 1981 után vált szükségessé, hogy saját 
teológiai főiskolást indítsunk, 1987-ben, még a rendszerváltás előtt. Tehát amikor 
1991-ben fölvették a Wesley János Lelkészképző Főiskolát az új parlament döntése és 
az új kormány határozata alapján az egyházi felsőoktatási intézmények lajstromába, 
akkor már volt végzős hallgatónk.  

Ezt követően, ugyancsak az évtized végén, ’89-ben, az új egyesületi törvény 
meghozatalát követően… 

 
ELNÖK: Elnök úr, ne haragudjon, külön felkértem arra, és mivel nagyon sok 

ügyünk van, nem tudom… 
 
DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 

Vegyem rövidebbre. 
 
ELNÖK: Igen, és lehetőleg ne a történeti részről, hanem a közösségi célok 

érdekében történő együttműködésről szóljon, ami a bizottságnak és az 
Országgyűlésnek a hatásköre.  

 
DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 

Ennek a bevezetőjéül akartam mindezt elmondani… 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 
DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 

…merthogy kiépítettük azt a szociális és oktatási rendszert, amely azóta is működik. 
Ez részben hajléktalanellátásból áll, több mint 600 ágyat tart fenn az egyház, részben 
oktatási intézményekből; kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek tanítását végezzük, 
több mint tíz éve, 3200 gyerekünk van e pillanatban ebben a rendszerben.  

Öt idősotthonunk van, ahol több mint 200 idős embert látunk el, és maga a 
Wesley Főiskola, amelyről az imént már szóltam. Ezek működése folyamatos volt az 
elmúlt években, évtizedekben, és ebben a pillanatban is működtetjük ezeket az 
intézményeket a fővárossal, illetve a kormánnyal való megállapodás alapján.  

Az a hozzáfűznivalóm még mindehhez, hogy a szociális és oktatási 
tevékenységben való részvételünket is a bibliai meggyőződésünkből vezetjük le. Ezt 
már 1981-ben, az első elismerésünk alkalmával is rögzítettük a szervezeti 
szabályzatunkban, Jézus példáját követve a szegények számára oktatást, segítséget 
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adunk, úgy ahogy ő, jót téve mi is végezzük a munkánkat ugyanazzal a szándékkal, 
ahogyan más hozzánk hasonló sorsban lévő zsidó, keresztény és más vallású közösség 
is végzi a maga munkáját.  

Most ennyit mondanék arra, amit az i) pont alapján lehetőségként az elnök úr 
biztosított. Kérdezem, hogy van-e konkrét kérdés ezzel kapcsolatban. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e 
kérdést feltenni az elnök úrnak.  

Teleki László képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Szívesen hallgattam volna még Iványi Gábor urat, mert fontos dolog a 
történelmi bevezetés, és fontos volt az is, hogy rávilágított, hány fő kaphat segítséget 
az oktatásban és a szociális ellátórendszeren belül. Mégis azt gondolom, néhány 
gondolatot arról is kell váltani, hogy ez a helyzet, ami kialakult, közel 5-6 ezer 
gyereket, illetve felnőttet érint, ők, ha jól értem, az alapfinanszírozást kapják a 
normatívából. De nem tudom, amire hivatkozott, az a bizonyos együttműködés a 
fővárossal és a kormánnyal, pontosan mit takar. Mert önök sem tartoznak bele abba 
az egyházközösségbe, akik kiemelt normatívát vagy pluszjuttatást kaphatnak, mert az 
egyházi törvényben lévő felsorolásba önök nem kerültek bele. 

A kérdésem, hogy ezt hogyan tudják, tudják-e egyáltalán folytatni, mert ahogy 
az elnök úr is mondta, a meghallgatásnak az a tárgya, hogy a közösségeket érintően 
mit tudnak önök tenni, és mi az a sok minden, amit már tettek. Én személyesen is 
ismerem nagyon régóta, közel 8-10 éve a munkájukat. Nyugodtan el lehet mondani, 
hogy magas szintű oktatás folyik, és az a szociális munka is magas szintű, amelyet ott 
adnak a tanulóknak, azt gondolom, országosan mindenképpen, sőt nemzetközi 
szinten is, mert sok külföldi tanul önöknél. Ez azért fontos, mert ők többnyire a 
szociális ellátórendszerekben vannak országszerte, és kiemelkedő munkát végeznek. 
Ebből adódóan azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan fontos kérdés van ma 
előttünk, amellyel kell hogy foglalkozzunk, és nemcsak az ön egyházközösségével, 
hanem azokkal is, akik önök után jönnek, ők is ugyanolyan fontos tevékenységet 
folytatnak, ahogy a leiratból kitűnik. Az egyik kérdésem ez lenne. 

A másik pedig, hogy azt gondolom, ugyanilyen fontos kérdés számomra, hogy 
ön hogyan látja, mi az oka elsődlegesen annak, hogy kimaradtak a felsorolásból. Mert 
ha valóban ennyi jó dolgot tesznek és ilyen intézményt tudnak működtetni, akkor, azt 
gondolom, már négy évvel ezelőtt meg kellett volna tenni, hogy esetleg a 
felsorolásban ők is ott legyenek. Lát-e valamilyen okot arra, ami miatt nem kerültek 
bele? Ezt azért is mondom, mert ha jól tudom, az Alaptörvény szerinti működés sem 
kérdéses, mert az Alkotmánybírósághoz fordultak, az Alkotmánybíróság pedig az 
ismereteim szerint önöknek adott igazat, ha ezt a szót lehet használni. Ebből adódóan 
azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság határozata mindenképpen mértékadó lehet 
akár a bizottságnak, akár a parlamentnek. Emellett a strasbourgi Emberi Jogi 
Bírósághoz is fordultak, aminek ők is helyt adtak, és ez szintén nagyon fontos. Ebből 
adódóan azt kérdezem, ön hogyan látja ezt a kérdést ebben a pillanatban.  

Köszönöm szépen. Egyelőre ennyit szerettem volna kérdezni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, azzal adom meg a szót az elnök úrnak, 

hogy az lenne a kérésem Teleki képviselő úrhoz, hogy ne hozzuk olyan helyzetbe az 
elnök urat, hogy elkezdje az Országgyűlés tevékenységét kritizálni, mert az 
gyakorlatilag törvényszerű, jogszerű. Most már hagyjuk, de nem nekik adtak igazat. 
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Az Alkotmánybíróság az egyházügyi törvényt részben megsemmisítette, ez 
pontosításra került, és a pontosítás eredménye az, ami.  

Azt kérem, hogy mivel a 14. § i) pontja az, amit a bizottság tulajdonképpen 
mérlegelhet és ezzel kapcsolatban alakíthat ki álláspontot az Országgyűlés felé, a 
kérdés első felére válaszoljon az elnök úr, ami az oktatásra, szociális tevékenységre 
vonatkozott. Ez nagyban elősegítené a bizottság munkáját. Köszönöm szépen. (Teleki 
László: Egy mondatot szeretnék mondani, elnök úr!) Parancsoljon, Teleki képviselő 
úr! 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem gondolom, hogy meg 

akartam volna sérteni az Országgyűlés munkáját, döntését. A kérdésem arra irányult, 
hogy az egyházközösség vezetője hogyan értékeli és látja azt, hogy fenn tudja-e tartani 
az intézményét. Azt gondolom, hogy ezzel abszolút a tárgyhoz kapcsolódó kérdés 
jogát tartottam magamnál.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a kérdést nem vonathatom vissza, én csak 

kértem, de az elnök úrra bízom, hogy milyen körben válaszol. 
 
DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 

Röviden, ha szabad! A második kérdésben nem kívánok találgatni, hogy miért nem 
tettek fel a legálisan működő egyházak listájára a törvény mellékletében, erre nem 
szeretnék most kitérni. Annyiban igaza van Teleki úrnak, hogy az Alkotmánybíróság 
döntése a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget és más felekezeteket is 
visszamenőleges hatállyal, 2012. január 1-jével jogaiba visszahelyezni rendelte, de 
erre nem kívántam volna több szót fecsérelni, hanem a kérdés másik részére 
válaszolnék. 

Valóban úgy van, ma egyetlen egyház, a legnagyobbaktól a legkisebbekig nem 
tudja perselypénzből és önkéntes adományból fenntartani az egyházat sem. 
Elmondhatjuk, hogy mi ezt a részét fenn tudjuk tartani, de az államtól átvállalt 
feladatokat nem, és ezért az alapnormatíván túl szükség van a kiegészítő támogatásra. 
Míg önkormányzatok tartottak fenn intézményeket, saját adóikból pótolhattak, az 
egyházaknak azonban nincs ilyen típusú adóbevételük, és ezért vállalta át az állam az 
alapnormatíva kiegészítését. Mi 2012 januárja óta kizárólag az alapnormatívát kapjuk 
meg, és arról tudható, hogy ez legfeljebb 50-60 százalékban biztosítja az anyagi 
feltételeket. Mi gyakran megéltük az isteni csodát, és minden hónapban hálát adunk 
az Örökkévalónak, hogy annak a 800 embernek, akik ezekben az intézményekben 
dolgoznak, fizetést tudunk adni, élelmezést, vizet, fűtést, gyógyszereket és egyebet 
tudunk biztosítani. Kórházat is működtetünk, és a hajléktalanok rendszeresen veszik 
igénybe télen és nyáron a szolgáltatásainkat.  

Nem tudom, hogy az elnök úr az oktatási és szociális intézményekről valami 
konkrétabbat akart kérdezni még, mondjak helyeket, neveket, létszámokat, vagy 
általánosságban ez elég. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. De inkább nevek nélkül, ha valami bővebb adatot 

kapnánk, azt megköszönném! 
 
DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 

Nagyon szívesen. Itt Budapesten fenntartjuk a főiskolát, ahol hittanár, nevelőtanár 
szakon mesterképzésben, környezettan szakon, pedagógia szakon, szociális munka és 
teológus lelkész szakon az alap főiskolai képzés zajlik. 
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Aztán itt, Budapesten van a hajléktalanok óvodájaként ismert intézményünk, 
ahol mintegy 40 nagyon szegény sorú gyermek veszi igénybe szolgáltatásainkat; két 
általános iskolánk van, és az egyikhez középiskola, gimnáziumi ellátás is tartozik. 
Azonkívül Abaújkéren van egy összetett intézményünk, ott épp most zajlanak az 
érettségi és szakmunkásvizsgák. Ez mintegy 1000 diák különböző telephelyeken, a 
családi napközitől kezdve 13 szakágban szakképzésben, általános gimnáziumi 
tanításban, sajátos nevelési igényű gyerekek fogadásával és tanításával. Felsődobszán, 
Nagykinizsen, Hernádszentandráson, ilyen telephelyeken fogadjuk Abaújkér mellett 
azt az ezer nagyon hátrányos helyzetű gyermeket, akik ezt igénybe veszik. Ott 
családokat is segítünk általában, hiszen a téli cipőtől az étkezésen át mindent nekünk 
kell biztosítani, tankönyvet és egyebet is.  

Szegeden, Orosházán működnek sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó 
oktatási intézményeink; itt óvoda is van mindkét helyen. Művészeti oktatás, általános 
iskola, szakképző iskola és kollégium működik, nemcsak Abaújkéren, hanem gyürei 
székhellyel szabolcsi székhellyel, Gyürén, Gemzsén, Beregdarócon, Gulácson, 
Márokpapiban, Tiszaszentmártonban; itt is óvoda, szakközépiskola és általános iskola 
is van. És működik egy alapfokú művészeti iskolánk Dunaújvárosban. Ezek a 
közoktatási intézményeink. Mondom, itt körülbelül 3200 gyerek van ezekben az 
intézményekben.  

Idősotthonunk Békéscsabán, Budaörsön, Hetefejércsén, Esztergomban és 
Szolnokon működik, durván 250 ellátott személlyel, és van házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés is.  

Hajléktalanellátásban Budapesten, a Dankó utcában van a központunk. Itt a 
sokak által ismert „fűtött utca” nevű nappali melegedő egy rugalmasan bővíthető 
hely, ahol 100 fő finanszírozása valósult meg, de téli krízisidőszakban 300 fölött is 
van az igénybevétel. Népkonyhánk működik, nappali melegedő, van egy kis 
kórházunk is, sőt járóbeteg-rendelés, illetve – ez egy kicsit képzavar, de – 
hajléktalanok háziorvosi rendelője is működik itt. Sőt, ehhez kapcsolódóan 
hajléktalanok oktatása, felzárkóztató oktatása is zajlik. Itt is minden évben érettségiig 
is jutnak el hajléktalanok, néhány esetben előfordult, hogy felsőoktatási intézménybe 
is bejutottak.  

Ezenkívül fenntartunk női átmeneti szállót, családok átmeneti otthonát, 
szociális bérlakásokat, családsegítést, börtönmissziót végzünk, és adunk ki 
hajléktalanújságot, van varrodánk, ruharaktárunk, jogsegélyszolgálatunk és egy 
sportegyesület is, az Oltalom Sportegyesület, ahol hajléktalan futballválogatottal 
Magyarország színeit egyedül mi képviseljük. A FIFA segítségével a világ több 
pontjára eljutottak már a hajléktalanok, ez is az ő felzárkóztatásukat vagy a 
hajléktalanságból való kigondozásukat szolgálja. A munka világába való 
visszahelyezésük nem egy könnyű dolog ma sehol, ez is az egyik tevékenységünkhöz 
tartozik. Képzett szociális munkások végzik ezt a feladatot. A hajléktalanok 
képzésében szakképzést is végzünk, és nyerünk a hajléktalanok közül is sokszor jó 
munkatársakat. 

 
ELNÖK: Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, ezzel az 1. napirendi 

pontot lezárhatjuk. Köszönöm szépen.  
A bizottság a jövő hét folyamán reményeim szerint meg fogja fogalmazni a 

javaslatát, amivel aztán az Országgyűlés felé fogunk lépni.  
Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer elnézést kérek a késésért. 
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DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 
Én köszönöm. És azt kérdezem, hogy ezt a felsorolást, amelyben intézményeink 
bőven ott vannak, adjam-e oda, hogy becsatolja a bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a szó szerinti jegyzőkönyv tartalmazza majd ezt. 
 
DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 

Rendben van. 
 
ELNÖK: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. 
 
DR. IVÁNYI GÁBOR, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke: 

Köszönöm szépen. A viszontlátásra!  
 
ELNÖK: A viszontlátásra! 

A Szabad Evangéliumi Gyülekezet képviseletében Arthur Monroe 
Taylor III. elnök meghallgatása (A lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § (2) 
bekezdése alapján) 

Tisztelettel, folytatjuk a munkánkat. Következik 2. napirendi pontunk szerint 
Szabad Evangéliumi Gyülekezet képviselőjének meghallgatása. Az a kérésem, hogy 
megszólalása előtt szíveskedjen a nevét és a pontos címét a jegyzőkönyv kedvéért 
elmondani.  

Megadom a szót, parancsoljon! 

Arthur Monroe Taylor bemutatkozása 

ARTHUR MONROE TAYLOR, a Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnöke: Az én 
nevem Arthur Monroe Taylor, és a Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnöke vagyok. 

 
ELNÖK: Nem tudom, itt tetszett-e lenni az előző meghallgatáson. Azt kértük, 

hogy lehetőleg abban a témakörben maradjunk, abban a körben szíveskedjen az 
egyház képviseletében nyilatkozni, ami a bizottság hatáskörébe tartozik, és az egyházi 
törvény 14. § i) pontja alapján egyáltalán mérlegelési körbe vonhatja a bizottság.  

Megadom a szót, tessék, parancsoljon! 
 
ARTHUR MONROE TAYLOR, a Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnöke: Csak 

röviden bemutatom a gyülekezetünket, és inkább konkrét kérdéseket kérek ezzel 
kapcsolatban.  

A nevünkben azt lehet látni rólunk, hogy Szabad Evangéliumi Gyülekezet. A 
felekezetünk nemzetközileg egy olyan felekezet, ahol ez a „szabad” szó kifejez két 
gondolatot. Az egyik: szabadság abban az értelemben, hogy minden helyi gyülekezet 
független és felelős a saját döntéseiért. Ez így van mindegyik szabad evangéliumi 
gyülekezetben a világon. Másrészt a szabadság kifejezi azt, hogy hogyan jött létre a 
felekezetünk a skandináv országokban. Ez egy bizonyos függetlenség az államtól; a 
függetlenség vagy szabadság az államtól, remélem, nem egy negatív, hanem pozitív 
dolog. Mi azt látjuk mint egyház, hogy a mi feladatunk nem azokat a feladatokat 
végezni, ami az állam feladata, hanem konkrétan azokat a feladatokat, ami az egyház 
feladata.  
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Itt van az a gondolat, ami a második pont a nevünkben, az, hogy 
„evangéliumi”, ami fő feladatunk mint egyháznak: segíteni az embereket hitben 
növekedni, ismerni Istent és növekedni abban a hitben. És amikor mi gondolkodunk 
a gyülekezetünkről, az egyházunkról, úgy látjuk, a mi feladatunk nem feltétlenül 
átvenni feladatokat az államtól, létrehozni általános iskolát vagy gimnáziumokat, 
hanem inkább kiegészíteni azt a munkát, ami már történik azokban az 
intézményekben, amelyeket az állam fönntart. Az állam fönntartja, van egy bizonyos 
feladat, ami az embereket el kell hogy érje, de mi azt látjuk, hogy minden embernek 
nemcsak a szellemi, hanem a lelki oldala is fontos, és mint egyháznak a mi feladatunk 
segíteni az embereket mindegyik korosztályból, kisgyerekeket, iskolás gyerekeket, 
fiatalokat és idősebbeket növekedni az ő hitükben, a Biblia-ismeretben, hogy 
tudjanak keresztényként élni a világban, és akkor így tudnak segíteni a 
társadalomnak abban az értelemben, hogy azok az emberek, akik hitre jutnak, nem 
lesznek önzőek, hanem inkább fognak figyelni arra, ami fontos a társadalomnak, arra, 
hogy hogyan tudjuk segíteni egymást. 

Megint hangsúlyozom, hogy mint gyülekezet nincs intézmény, de székházunk 
ott, ahol most vagyunk helyileg, a XIII. kerületben. Folyamatosan segítséget adunk 
azoknak a rászorult családoknak, akik ott élnek a környéken.  

Bevezetésként ennyit mondanék, de ha van konkrét kérdés ezzel kapcsolatban, 
szívesen válaszolok. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait. Varga József képviselő úrnak adom meg 
a szót. 

 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. Az 

egyik, hogy milyen intézményeket tart fenn az egyházuk Magyarországon, és hogy 
2012-ben az 1 százalékot hányan ajánlották fel, ha van ilyen adatuk. 

 
ARTHUR MONROE TAYLOR, a Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnöke: 

Nincsenek adatok arról, hogy hányan adták az 1 százalékot. Ha jól emlékszem, 100 és 
200 között van azok száma, akik adták az 1 százalékot, amikor utoljára kaptuk. 

Az első kérdésre: egyéb intézményt nem tartunk fenn mint egyház, de azt is 
lehet mondani, hogy van nagyon sok intézmény, ahol segítséget adunk vagy önkéntes 
munkával, vagy anyagi támogatással. Van körülbelül tíz olyan szervezet az országban, 
akik külmisszióval foglalkoznak, ahhoz adunk támogatást, a gyülekezeti tagok 
önkéntes munkát végeznek ezekben az intézményekben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A mi nyilvántartásunk szerint 126 fő adott 1 

százalékot, és ezért az önök közössége 800 ezer forintban részesült. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy ez az adat jó-e. 

 
ARTHUR MONROE TAYLOR, a Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnöke: Jó, 

igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy egyéb kérdés van-e. Teleki László 

képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 

önkénteseket említette. Körülbelül hány fő önkéntessel dolgoznak, és az egyház 
közössége hány fővel tud missziómunkát végezni? Számokat nem tud mondani, mert 
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intézménye nincs, de valamilyen rálátást mégis szeretnék kapni arról, hogy körülbelül 
hány főt tudnak elérni Magyarországon azzal a munkával, amit önök végeznek. 

 
ARTHUR MONROE TAYLOR, a Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnöke: Az 

egyik gondolatunk mint egyház az, hogy minden tagunk valami formában vállaljon 
szolgálatot. Most körülbelül 120-an vagyunk tagok a gyülekezetben. A lényeges része 
abból a 120 emberből valami önkéntes munkát végez. Van olyan, aki - úgy 
mondhatjuk - házon belül a gyerek- és ifjúsági programokban vesz részt az egyházon 
belül, de azt is mondom, hogy nagyon sokan az intézményen kívül. Több gyülekezeti 
tag dolgozik főállásban a Vasárnapi Iskolai Szövetségnél, ez egy olyan misszió, ahol 
foglalkoznak gyerekekkel, és ez a misszió évente több tízezer gyereket elér az 
evangéliummal, a honlappal, és nagyon aktív, szoros kapcsolat van velük, amikor 
szerveznek heti, nyári programot. Ebben a félévben történt egy olyan továbbképzés a 
mi otthonunkban, ahova több felekezetből jöttek azért, hogy tudják végezni ezt a 
munkát. Azon kívül nagyon szorosan együtt dolgozunk a Keresztény Ismeretterjesztő 
Alapítvánnyal. Ez az alapítvány foglalkozik továbbképzéssel a lelkipásztoroknak, 
gyülekezeti tagoknak. Ez a munka több megyét érint az országban, ahol rendszeresen 
tartjuk a lelkészi köröket, továbbképzéseket lelkészeknek, azonkívül könyvkiadással is 
foglalkozunk, nagyon széles körben terjesztjük a könyveket a Katolikus Egyháztól, a 
Református és az Evangélikus Egyházban és a kisegyházakban. Aktívan 
együttműködünk a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvánnyal, amely végzi ezt a 
munkát, ahol évente több tízezer, több százezer könyvet eladunk, és ezzel tudjuk 
segíteni nemcsak egy helyi gyülekezetet, hanem az egész egyházat Magyarországon. 
(Dr. Kovács Zoltán megérkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincs. Nagyon szépen köszönöm. Meg fogjuk hozni a javaslatunkat és továbbítjuk az 
Országgyűlésnek. 

 
ARTHUR MONROE TAYLOR, a Szabad Evangéliumi Gyülekezet elnöke: 

Köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

Az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület képviseletében Frei 
Antal elnök meghallgatása (A lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § (2) 
bekezdése alapján) 

Tisztelettel Frei Antal urat kérem szépen. Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi 
pontunként az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület képviseletében Frei Antal 
meghallgatására kerül sor. Tisztelettel köszöntöm az elnök urat. Kérem szépen, hogy 
az ön által végighallgatott előzmények szerinti módszerrel szívesedjen beszélni az 
egyesületéről. Köszönöm szépen. 

Frei Antal bemutatkozása 

FREI ANTAL, az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület elnöke: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon köszönjük a lehetőséget erre a 
meghallgatásra. 

Megpróbálom röviden én is elmondani egypár mondatban. Az egyházunk neve 
Evangéliumi Barátság Egyház. Igazából a missziónkat Angliában a XVII. században 
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George Fox indította el, a kvéker misszióról bizonyára többen tetszettek hallani. Majd 
néhány kvéker csoport Amerikába települt ki, ahol megalakult az Evangéliumi 
Kvékerek Egyháza, ami mára több mint 200 éves. Itt, Magyarországon 17 éve kezdtük 
el ezt a missziót, és jelenleg Tolnán élünk, ott van az egyházunknak, illetve most 
vallási egyesületünk székhelye, a magyarországi és az európai központja is itt van. 
Nevünket a János evangéliuma XV. rész 14. versében olvasható igéhez tudjuk kötni: 
„Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsoltam nektek” – mondja az Úr 
Jézus. Szeretnénk azt tenni, amit ő parancsolt nekünk minden területen. 

Most különösen az i) pontra igyekszem gyorsan kitérni. Nagyon sok jó 
nemzetközi kapcsolatunk van, egyházunk evangéliumi irányvonalat képvisel a 
protestáns teológián belül. Nemzetközi kapcsolataink megtalálhatók a 
weboldalunkon, Amerikától kezdve a világ számos területén van kapcsolatunk. Itt, 
Magyarországon is jó kapcsolatunk van a különböző egyházakkal, együtt dolgozunk 
református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi testvérekkel, tagjai vagyunk a 
Magyar Evangéliumi Aliansznak, az ESZÖV-nek, és így tovább. Egyházunk országos 
lefedettsége alapján 8 missziókerületre oszthatnánk a munkánkat. Tolna és környéke, 
Pécs és körzete, a komlói körzet, a negyedik a mohácsi körzet, azután Hajdúhadházon 
van az ötödik, Horvátországban Várdaróc központtal van a hatodik, Szerbia Bački 
Monoštor és Romániában Szalárd, Paptamási. Több területen, mint például a komlói, 
mohácsi, hajdúhadházi, horvátországi, szerbiai és romániai misszióban 
cigánymissziót végzünk. 

Nagyon érdekes volt, ahogy Isten az egyházunkat elindította a cigánymisszió 
felé. Isten 17 évvel ezelőtt lebontotta azt a falat, amit éreztem a cigányok iránt. Nagy 
ívben elkerültem őket mindig, én Pécsett nőttem fel, és nagyon féltem tőlük. Egyik 
barátom levitt Romániába, ott egy kis kunyhóba elvitt, és ki volt írva, hogy „Az Úr az 
én pásztorom, nem szűkölködöm”, egy nagyon szegény kis kunyhóban. Ott a testvérek 
átöleltek, és éreztem az ő szeretetüket. Hazajöttünk, és azt mondtam a 
munkatársaimnak, hogy akkor kezdjük el a cigánymissziót is. Tehát Istennek a 
munkája volt ez. Csak Isten tudja megoldani Magyarországon a különböző etnikai és 
egyéb problémákat, ha megtérünk, újjászületünk és elindulunk az ő útján.  

Az egyházunknak tehát, amint említettem, különösen a szegények felé, ezen 
belül a cigányok felé van küldetése. A hitéleti tevékenység mellett igyekszünk 
szociálisan hátrányos helyzetű embereknek a testi, lelki, szellemi, erkölcsi és anyagi 
felemelkedésében segíteni. Az egyik jelszavunk, hogy nemcsak halat kell adni a 
koldusnak, hanem horgászni is meg kell tanítani. Nagyon sok munkatársunk van, 
akik szociális munkások hivatalos állásban, főállásban, és másodállásban karitatív 
munkát végeznek a gyülekezeteinkben. Tehát még egyszer mondom, nemcsak a lelki 
területen végezzük a munkát, hanem a szociális területen is. Emellett életvezetési 
tanácsadást, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést végzünk; a 
weboldalunkon meg lehet nézni videót róla. Gyermektáborokat tartunk nyáron, 
amelyek ingyenesek; ez is nagyon ritka ma Magyarországon, amikor teljesen 
ingyenesen együtt főzünk nekik, és negyven-ötven gyerek jön egy-egy helyen össze. A 
fiataljainkkal, akiknek nagy része egyetemre, főiskolára jár, velük végezzük ezt a 
munkát, ők tanítják őket, zenélnek a gyermekeknek, és így tovább. 

Nem akarom húzni a bizottság idejét, de ha van még kérdés, szívesen 
válaszolok. 

 
ELNÖK: Én azt kérdezném, hogy önálló intézményt, akár szociális, akár 

oktatási intézményt tartanak-e fenn, vagy van-e együttműködésük valamelyik másik 
szervezet által fenntartott intézménnyel.  
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FREI ANTAL, az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület elnöke: Önálló 
építményünk, van egy alapítványunk, a Barátság Szeretetszolgálat Alapítványnak van 
egy épülete, és ott egy központot igyekszünk működtetni. És van az országos 
központunk, az is saját épületünk, ott lelki szolgálatot igyekszünk végezni.  

Több együttműködésünk van, például a Pünkösdi Egyház kért meg, hogy a 
hitoktatásban segítsünk nekik, így az iskolákba bejárunk, tehát az intézményekbe 
hivatalosan bejárunk hitoktatást végezni. Aztán a Baptista Szeretetszolgálattal, a 
református testvérekkel működünk együtt ezen a területen. 

Tehát önálló intézményünk, iskolánk így külön nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait. Varga József 

képviselő úrnak adok szót. 

Kérdések, válaszok 

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az érdekelne, hogy 
mennyi a felajánlásuk az 1 százalékból. 

 
FREI ANTAL, az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület elnöke: Én is úgy 

vagyok vele, mint az elődöm, hogy erre pontosan nem készültem. Száz-valamennyi 
volt tavaly, ez sajnos egyre csökkent, különböző okok miatt. Az előző években volt 
háromszáz-valamennyi körül, az utóbbi pedig 130 volt, ha jól emlékszem. 

 
ELNÖK: Nem, azért annál több volt, a mi nyilvántartásunk szerint 186 fő volt, 

és ez 400 ezer forintos adóösszeget juttatott az egyesület részére. 
 
FREI ANTAL, az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület elnöke: Köszönöm 

szépen a segítséget.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés? Teleki László képviselő úré a szó. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Több programot is említett a 

lelki szolgálaton kívül, amiket felsorolt. Akkor, ha jól értem, az 1 százalékból 400 ezer 
forintot kaptak. Milyen más költségekkel járnak a programok, miből tudják 
finanszírozni a programjaikat? Vagy éppen egy éves költségvetésük hogyan néz ki, 
hogy lássuk azt is, mennyit tudnak fordítani közösségi tevékenységre. 

 
FREI ANTAL, az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület elnöke: Köszönöm 

szépen. Azt tudni kell, hogy munkatársaink nagy része, körülbelül 90 százaléka 
önkéntes munkás. Tehát támogatást még annyit sem tudunk adni, például van több 
cigány pásztorunk, ami egy csoda, ahogyan ők megtértek és letették a régi életüket, 
teljesen megváltozott az életük, és az Istent szolgálják. Annyi támogatást talán tudunk 
adni, hogy a benzinre elég nekik, hogy elmenjenek a gyülekezetekbe szolgálni.  

A források. Egyrészt az 1 százalékból volt, aztán a kiegészítő támogatással 
együtt közel 1 millió forintot vagy talán még többet is kaptunk, ami nagyon nagy 
segítség volt az egyházunk működtetésében. Egyéni adakozások vannak. Némelyik 
testvér beadja a tizedet, de nem kötelező. Azt a bibliai elvet követjük, hogy a jókedvű 
adakozót szereti az Isten; tehát mindenki amennyit ad, senkit nem kérünk számon, 
hogy mennyit ad. Perselyezünk is, és így gyűjtünk. Ez a másik forrásunk, ezenkívül 
pedig a külföldi támogatás, az amerikai anyaegyházunktól. Főleg ők támogatnak, a 
gyermeknapokra is szoktak küldeni segítséget az egyházunk számlájára.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nagyon 
szépen köszönöm.  

 
FREI ANTAL, az Evangéliumi Barátság Vallási Egyesület elnöke: Én is nagyon 

köszönöm, és munkájukhoz további sok erőt és áldást kívánok. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Ezzel ezt a pontot is lezártuk. 

A Magyar Evangéliumi Egyesület képviseletében Győri Máté elnök 
meghallgatása (A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § (2) bekezdése alapján) 

Következik a Magyar Evangéliumi Egyesület képviseletében Győri Máté elnök 
úr meghallgatása.  

Köszöntöm elnök urat, megadom a szót.  

Győri Máté bemutatkozása 

GYŐRI MÁTÉ, a Magyar Evangéliumi Egyesület elnöke: Nagyon szépen 
köszönöm. Én is köszöntöm az elnök urat és a bizottság tagjait. Mi a Magyar 
Evangéliumi Egyházhoz vagy Egyesülethez tartozunk. Ez egy számában kicsi, de elég 
aktív közösség. Az i) pont arról szól tehát, hogy a fenntarthatósága hogyan van meg és 
a beágyazottsága hogyan működik ennek a közösségnek. Én nem nagyon térnék ki a 
történelmi háttérre, hiszen azt egy másik részben a többiekkel együtt mi is leírtuk.  

Annyit szeretnék csupán elmondani, hogy mégis be lehessen bennünket 
határolni, hogy mi is egy szabadegyház vagyunk, a legszorosabb rokoni szálak talán a 
Szabad Evangéliumi Gyülekezethez fűznek bennünket, gyakorlatilag a hitvallásunk is 
teljesen meggyezik, és együttműködés szintjén egymás gyülekezeteiben prédikálunk 
és bármiben együtt tudunk működni.  

A taglétszámunk körülbelül 250 felnőtt ember, ebből mondjuk, 100 fiatal és 
fiatal felnőtt, és hozzánk tartozik még az a 70 gyermek, aki népes családjainkban él. 
Közvetlenül körülbelül 1600 embert érünk el – ahogy megpróbáltuk ezt kiszámolni – 
nyilván a gyülekeztünk programjain keresztül vagy a konferenciákon keresztül, 
amelyeket szervezünk, de közvetve körülbelül 10 ezer magyar állampolgárra vagyunk 
hatással. Mindezt úgy, hogy két főállású és három részidejű munkatársunk van; én 
magam is például az elnöki tevékenységet társadalmi megbízatásban végzem, 
különösen 2010 óta. 

A társadalmi szerepvállalásunk sok területen, leginkább a fiatalok területén, a 
gyermekek területén zajlik, akiknek gyermeknapokat szervezünk, gyerektáborokat és 
ifjúsági táborokat. Bentlakásos egyhetes táboraink vannak minden évben, és 
gyülekezeteinkben vannak napközis jellegű táborok mindkét korosztálynak. 
Főképpen az angol nyelvet oktatjuk, általában anyanyelvi tanárokkal; ők a 
partnerkapcsolatainkon keresztül érkeznek ide. Ez az ő önkéntes felajánlásuk, a 
mienk pedig az, hogy mellé tesszük a magunk munkáját. 

A társadalmi szerepvállalásunkban még nagyon fontos szerepet játszik az, hogy 
Isten úgy alakította a mi missziónkat, hogy Zsámbokon egy roma gyülekezet jött létre. 
Ez aztán felnyitotta a szemünket arra, hogy a roma lakosság felé egyre inkább kell 
szolgálnunk. A legdinamikusabban fejlődő gyülekezetünk ez a zsámboki gyülekezet. 
Ott a roma testvéreink a helyi közéletben is elég nagy szerepet vállalnak, benne 
vannak a nemzetiségi önkormányzatban, vezető szerepet vállaltak, és nagyon komoly 
munkát végeznek. Szerintem példaértékű az, amit ők a településükért tesznek. 
Szegeden is, Veszprémben is foglalkozunk a romák közötti misszióval.  
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Oktatási tevékenységünk főképpen az angol nyelvre terjed ki, de vannak 
különböző kézműves-foglalkozásaink is. Kulturális tevékenységünk keretében 
koncerteket, fotó- és egyéb más művészeti kiállításokat szervezünk. Ezeknek nyilván 
mindig van egy egyházi üzenete, szeretnénk megosztani ezen keresztül Krisztus 
szeretetét az emberekkel. Általában ingyenesek ezek az alkalmak, és mindenkit 
szeretettel várunk ezekre.  

Az együttműködésünk a karitatív területen a Máltai Szeretetszolgálattal van, 
nyilván alkalmanként, a Baptista Szeretetszolgálattal vettünk többször részt, sőt 
minden évben a cipősdoboz-akcióban, amelyet karácsonykor szerveznek. Egyéb más 
területeken, például katasztrófahelyzetek leküzdésében is igyekszünk ott lenni és 
megállni a helyünket.  

Az, hogy ilyen aktívak tudunk lenni, azon én is elcsodálkoztam, amikor 
összeírtam: ez abból fakad, hogy minden tagunk aktív. Tehát szabadegyházként csak 
a tagok tartják fönn az egyház működését, az aktivitásnak az egyik kulcsa szerintem 
ez, hogy nem állami támogatásból és nem egyéb más támogatásokból tartjuk fönn a 
missziónkat, hanem a gyülekezet tagjai adják be – úgy, ahogy az előbb hallottuk –, 
önként, jó kedvvel a támogatásukat, és azt tapasztaljuk, hogy ezzel együtt nemcsak a 
pénzüket, hanem a szívüket is odaadják. Idejüket is szívesen áldozzák oda. Tehát 
nemcsak adják az egyházadót vagy valami mást, ahogy más egyházaknál van, és aztán 
utána nem vesznek részt több dologban, hanem itt igenis aktívan részt vesznek, nem 
kell őket noszogatni, hanem ez általában a szívükből fakad. 

A másik dolog a fenntarthatóság szempontjából, hogy saját tudatos döntés 
alapján válnak a gyülekezet tagjaivá. Leginkább kálvinista hitvallást követünk, 
egyetlenegy különbséggel, hogy mi felnőtt bemerítés által kereszteljük a tagjainkat. Ez 
azt jelenti, hogy valaki felnőtt döntést hoz Krisztus követésére, és ezzel együtt odateszi 
az egész életét általában, tehát nemcsak egy vallásos döntést hoz a részéről, hanem az 
életét is odateszi. Ez a fenntarthatóságnak szerintem a legfontosabb kulcsa, hogy ezek 
az emberek Krisztushoz kötik az életüket, ezen keresztül csatlakoznak az egyházhoz, a 
gyülekezethez, éppen ezért őt és nem az egyház programjait, hanem az egyházzal 
együtt szolgálják magát Istent. A tevékenységünk kezdeményezői az egyes tagok. Ez is 
nagyon fontos dolog, hogy mi egyházvezetésként soha nem kezdünk el egy programot 
az egyház számára, hanem a gyülekezetekből jönnek ezek az egyéni kezdeményezések, 
amelyek mellé igyekszünk struktúrát és különböző forrásokat összeszedni. 

Hogy a forrásokra kicsit kitérjek, önkéntes adományokból tartjuk fenn 
magunkat. Alkalmanként érkeznek önkéntes adományok az országon kívülről is. Ez 
egyre inkább kevesebb. Nyilván pályázatokra indulunk mi is. Az 1 százalékot is 
igénybe vettük. Az a baj, hogy én sem tudom megmondani, számmal nem készültünk, 
de az elnök úr nagyon naprakész ebben a dologban, majd ő megmondja. Súlyosan 
érintett bennünket, hogy ezt nem kaptuk a továbbiakban, de igyekeztünk felépíteni az 
egyházunk működését a kezdetektől fogva, amikor az 1 százalék bejött, akkor is már, 
hogy olyan dolgot ne építsünk az 1 százalékra, ami alapvető működési dolog. Tehát 
tudtuk, hogy az egy százalékot most megkaptuk egyszer, máskor meg el lehet venni, 
vagyis ez nem egy örökké tartó dolog. Éppen ezért úgy szerveztük a dolgainkat, hogy 
ebből extra dolgokat finanszíroztunk, a normál működésünket nem érintve. Az 
istentiszteleteinket, a normál egyházi működésünket nem érintette az, hogy kevesebb 
1 százalékra tudunk most igényt formálni. Reméljük, hogy ezt a lehetőséget majd 
visszakapjuk. Nem tudom, hogy erre van-e itt ráhatás, de szívesen vennénk, ha ebben 
közbenjárnának, mert sok jó dolgot tudtunk ezekből finanszírozni. 

A taggyülekezetek önállóan működnek, ez is kulcsa a fenntarthatóságnak. 
Tehát nem az egyház finanszírozza, működteti őket, hanem ők maguk tartják el a 
lelkészeiket és minden egyes tevékenységet, amit folytatnak. Nem függenek még az 
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egyháztól mint szervezettől sem, hanem meglehetősen önállóan működnek. 
Rengeteget segítünk egymásnak, ezt hozzáteszem. Összesen négy gyülekezetünk és 
két induló gyülekezetünk van. Ezekben nagyon együtt dolgozunk, és igyekszünk 
segíteni egymás munkáját. Koncentrikus körökben meghatározva leginkább a Szabad 
Evangéliumi Gyülekezettel működünk együtt nagyon szívesen, a Baptista Egyházzal is 
jó az együttműködésünk, az Evangéliumi Pünkösdi Közösséggel szintén jó 
kapcsolatokat tartunk fenn, a reformátusokkal és katolikusokkal főként helyi 
gyülekezetek tartanak egymással közös alkalmakat. Így van ez Kelenföldön, 
Budapesten, Veszprémben, Szentkirályszabadján és más településeken is. 
Törökbálinton például a Katolikus Egyházzal működtünk együtt az Alpha kurzusban 
nagyon szervesen. Mi is tagjai vagyunk a Magyar Evangéliumi Aliansznak és a Fórum 
az Evangéliumi Egyházakért csoportosulásnak, ami 37 kisegyházat foglal magában. 
Ennek vezetőségében én is benne voltam, gondolom, hogy ezzel a kis csoportosulással 
találkoztak már. Az európai és amerikai szabad evangéliumi egyházakkal fontos 
kapcsolatot tartunk fenn, misszionáriusokat adnak a különböző programjainkhoz, és 
a képzésekben is segítenek, hiszen nagyon jó iskoláik vannak.  

Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az a kérésem lenne, hogy a mi feljegyzéseink 
szerint Szentkirályszabadján van egy iskola, amit önök tartanak fenn. Lehet, hogy az 
információ nem pontos. Erről hadd tájékozódjon a bizottság. 

 
GYŐRI MÁTÉ, a Magyar Evangéliumi Egyesület elnöke: Szentkirályszabadján 

működött egy iskola, egy tagintézménye volt egy győri iskolának. Sajnos 
finanszírozási okokból nem tudtuk tovább fenntartani. Az a jó, hogy bármikor újra 
tudjuk indítani, a készség és a lehetőség is megvan rá, ha tényleg megnyílik a kapu, 
szívesen működnénk ebben. Nagyon jó tapasztalataink voltak, csak sajnos a takaró 
nem tudta ezt lefedni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait… (Dr. Kovács Zoltán 

jelentkezik.) Kovács Zoltán alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez a győri iskola, 

amelyhez tartozott a szentkirályszabadjai, nem a Vocation Academy tagintézménye 
volt, ugye? 

 
GYŐRI MÁTÉ, a Magyar Evangéliumi Egyesület elnöke: Nem, nem hallottam 

ezt a nevet. 
 
ELNÖK: Teleki László képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne. A 

helyi önkormányzatokkal tartottak-e kapcsolatot annak érdekében, hogy a nem 
egyházhoz kötődő programokat tudják finanszírozni, működtetni? Ahogy megszűnik 
a kormányzati szerepvállalás, történt-e valami megkeresés az önök részéről az 
önkormányzatok vagy más szervezetek irányába, hogy az iskola esetleg 
fenntarthatóvá váljon? 

 
GYŐRI MÁTÉ, a Magyar Evangéliumi Egyesület elnöke: Köszönöm szépen. Az 

iskolával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nyilván nagyon igyekeztünk 
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együttműködni, különösen, amikor láttuk, hogy nem fog menni, próbáltunk keresni 
utakat, módokat, hogy valamiféle együttműködést lehetne-e kialakítani. A végső 
konklúzió az lett, hogy a diákjainkat átvette az iskola és a tanárokat is, tehát kvázi 
beépült a helyi köznevelésbe az a munka, amit végeztek. 

A helyi önkormányzatokkal elég jó az együttműködésünk. Nyilván helye 
válogatja. Van, ahol kicsit nyitottabb az önkormányzat, van, ahol félnek mindentől, 
amit nem ismernek, szektafélelem van az önkormányzatokban. De van, ahol ezt nem 
tapasztaltuk. Például a XI. kerületben nagyon jó együttműködésünk van. Annak 
idején, még 2000-ben építettünk egy, már akkor EU-konform játszóteret, azután azt 
odaadtuk ajándékba a városnak. Azóta is örömmel járunk oda. Ugyan mi Noé témára 
építettük meg a játszóteret, de most már kalóz téma lett belőle – így lesz a bárkából 
kalózhajó. Ettől függetlenül örülünk neki, hogy ez  van. Az együttműködés elég jó, bár 
ismerve az önkormányzatok helyzetét, én magam is dolgozom önkormányzatban, 
nem nagyon sok forrás érhető el onnan. A programjainkban természetesen nagyon 
együttműködünk, értesítjük őket, kapunk hirdetési lehetőséget az újságokban. Ilyen 
segítséget kapunk, amit szintén nagyra tartunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nagyon 

szépen köszönöm. (Győri Máté: Én is köszönöm.) 

A Mantra Magyarországi Buddhista Közösség képviseletében Kasza 
Miklós Koppány elnök meghallgatása (A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § 
(2) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm Kasza Miklós Koppány urat, a Mantra 
Magyarországi Buddhista Közösség képviseletében. Tisztelettel köszöntöm, és 
megadom a szót, hogy bemutassa az egyházának az együttműködésre irányuló 
szándékait. 

Kasza Miklós Koppány bemutatkozása 

KASZA MIKLÓS KOPPÁNY, a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség 
elnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Pár szóban 
bemutatnám a Mantra Magyarországi Buddhista Közösséget. Egy kis történelmi 
áttekintés arról, hogy Buddha tanai ma is mérvadóak, hiszen a világban 600-800 
millió közé tehető a buddhista hívők száma. A mi hagyományvonalunk 1100-tól indul. 
Több nagy buddhista hagyományvonal van a világban, mint a szakják, a gelug, a 
nyingma és a kagyüpa, és mi a kagyüpa irányzatnak egy jelentősebb ágát, a drukpa 
kagyü hagyományvonalat képviseljük, ami Bhutánnak a fő vallási irányzata, a 
buddhista vallás irányzata.  

Körülbelül ezer kolostora van a világban, megtalálható számos kelet-ázsiai 
régióban, úgymint Kína, tibeti tartományokban, Laosz, Thaiföld, Japán, és 
megtalálható nyugat-európai országokban is; a XX. század második felében több 
helyen elterjedt, Egyesült Államok, Mexikó, Peru, Brazília, Franciaország, Svájc, 
Lengyelország, Ausztria, tehát a hagyományvonal több helyen megjelent.  

Én mint buddhista gyakorló 1990-ben csatlakoztam a buddhista gyakorlók 
közé. Abban a szerencsében részesültem, hogy nagy buddhista 
hagyományvonalaknak a tanítóitól megkaptam a teljes átadást, és 2007-ben kaptam 
egy felkérést egy nagytekintélyű lámától, Kalszang lámától; ő a nepáli drukpa 
hagyomány fő kolostorának a vezető lámája. Több nagy kolostora van Nepálban, 
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Bhutánban és Európában is tanít. Megkaptam a teljes drukpa kagyü hagyománynak a 
tanításához az engedélyt.  

Maga a közösségünk 2007-ben alakult, a tanítóinknak, akik tanítanak, mind 
buddhista teológiai és vallásbölcsészeti végzettségük van. A közösségünk 108 fővel 
alakult 2007-ben, most körülbelül ott vagyunk, hogy van 300 tagunk, és körülbelül 
600-700 olyan támogatónk, akik támogatják a közösségünket. Nyilván a szellemi 
útból kifolyólag, mivel maga a buddhizmus nem egy térítő vallás, tehát mi azt tartjuk, 
hogy akik úgy érzik, hogy ott a helyük, azok meglátogatják a buddhista közösséget.  

Fontos megjegyezni, hogy társadalmi szerepvállalásunkban bevállaltuk a 
szociális és lelki segítségnyújtásnak különböző formáit. Mediátori végzettségű 
embereink, hospice végzettségű embereink vannak. S mivel az anyagi lehetőségeink 
eléggé korlátozottak, a mi tevékenységünk és társadalmi szerepvállalásunk inkább 
abban nyilvánul meg, hogy próbálunk a társadalom különböző rétegeinek, akik 
hozzánk fordulnak bizalommal, a Buddha-tan tanainak megfelelően a jó szándék 
jeleként különböző gyakorlatokat, meditációkat tartani, vagy a párkapcsolati vagy 
szociális problémákkal küzdőknek a mediátoraink segítenek, hogy a normális, 
hétköznapi életbe visszataláljanak. 

A mostani jogi dolgok, hercehurcák kicsit megviselték a közösségünket. Az 
utóbbi években szinte háromhavonta kellett különböző közgyűléseket tartanunk, 
mert maga a módosítás, a vallási egyesületté való átmenet is hetedik alkalommal 
ment át a bíróságokon, tehát nagyon megviselte a közösségünket, és nem tartottuk 
nagyon méltányosnak, hogy ilyen nagy tekintélyű régi vallásnak és ennek a 
hagyományvonalnak a képviseletében ilyennek tegyük ki magunkat. Mi bízunk abban, 
hogy ahogyan a többieknél engedélyeztek egypár buddhista közösséget, hogy minket 
is engedélyeznek. 2012-ben minden papírt beadtunk, akkor engedélyeztek négy 
buddhista közösséget, és mi voltunk az ötödikek. Minden papírt, ugyanakkor, 
ugyanolyan igazolásokat leadtunk, mégis elutasításra kerültünk. Reméljük, hogy a 
mostani feltételeknek megfelelünk, hiszen a szakértői véleményt önök megkapták, 
tehát amennyiben minden olyan jogi és más feltételt teljesítettünk, visszakaphatjuk 
egyházi státusunkat.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés van-e? (Nincs jelentkező.)  
Nagyon szépen köszönöm, be is fejeztük a meghallgatását. Köszönjük szépen. 

Ki fogjuk alakítani az álláspontunkat.  
 
KASZA MIKLÓS KOPPÁNY, a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség 

elnöke: Köszönöm szépen. 

Egyebek 

ELNÖK: Az „egyebek” napirendi pont keretében szeretném egyeztetni, hogy a 
jövő héten kedden kellene folytatni a meghallgatásokat, mert még további öt 
bejegyzés előtt álló egyház van hátra. Én azt szeretném, hogy kedden meghallgatja a 
bizottság a fennmaradó öt kérelmezőt, és a bizottság a csütörtökön megtartandó 
ülésén kialakítja az álláspontját. Különös tekintettel arra, hogy meglehetősen 
csökkentett létszámban vagyunk jelen, és a következő bizottsági ülésen már Kovács 
Zoltán alelnök úrra nem is számíthatunk, én azt fogom kérni, hogy a jelenlévők 
nyilatkozzanak, hogy a keddi napon lehetséges-e egy délelőtti 10 órai meghallgatás. 
(A jelenlévők egymás között egyeztetnek.)  
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Akkor tehát nem kedden, hanem szerdán tartjuk a további meghallgatásokat. A 
mostani nyilatkozatokat rögzítjük, és megkérem a bizottság munkatársait, hogy a 
távol lévő képviselőkkel vegyék fel a kapcsolatot egyeztetés iránt.  

Megadom a szót Kovács Zoltán alelnök úrnak. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Mint a végén elnök úr részben már elmondta a mondanivalómat, 
én 15-étől államtitkár leszek, így nem leszek a bizottság tagja. Úgyhogy köszönöm az 
eddigi együttműködést; mondhatnám azt is, hogy öröm volt kigyelmetekkel. 
(Derültség. – Teleki László: Gratulálunk.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a búcsúszavakat. Sok sikert kívánunk az 

államtitkársághoz!  
Ezzel a mai bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lestár Éva és Prin Andrea 


