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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Tekintettel arra, hogy a 
bizottságunkban három bizottsági hely nincs betöltve, a betöltött helyek valamennyi 
képviselője megjelent, úgyhogy a bizottság határozatképes.  

A bizottság ülését megnyitom. A napirendi javaslatot az írásbelivel egyezően 
teszem fel, ez azt tartalmazza, hogy öt egyházügyi kérelem van előttünk, ott a kötelező 
meghallgatásra kerülne sor; illetve az „egyebek”. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e 
valaki észrevételt vagy kiegészítést tenni.  

Szávay Istvánnak adom meg a szót. 

Szávay István napirend előtti bejelentései 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Két 
dolgot szeretnék jelezni napirend előtt. 

Az egyik az, hogy a miniszteri meghallgatás kapcsán a panaszunkat megtettük 
elnök úr ülésvezetésével, illetve határozati ügyrendi javaslatok kapcsán. Ezek a jövő 
héten elvileg el fognak jutni ide, kérjük napirendre venni, hogy aztán önök 
elutasíthassák, hogy aztán mehessen tovább. (Derültség.)  

A másik pedig az, hogy a T/18. számú, Országgyűlésről szóló törvénymódosítás 
kapcsán – Vona Gábor, Novák Előd, Gyöngyösi Márton és Mirkóczki Ádám 
képviselőtársaim adták be – több mint egy hónapja, sőt most már lassan másfél 
hónapja a bizottságunk kijelölésre került. Azóta nem került ez a törvényjavaslat 
házszabálysértő módon napirendre. Kérjük a következő ülésen ezt napirendre venni 
és az előterjesztők valamelyikét meghívni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az indítványt. Szeretném először elfogadtatni a 

napirendet (Szávay István jelzésére:), de kész vagyok most válaszolni. 
Mind a két beadvány megérkezett. Az egyik beadványt el fogom utasítani 

elnöki hatáskörben. 
A másik beadvánnyal kapcsolatban, ami a T/18. számú törvényjavaslatot illeti, 

a következőt szeretném elmondani. A házszabályunk szerint a rendkívüli ülésszak 
alatt csak olyan témakörben ülésezhet bizottság, amire a Házbizottság konkrét 
felhatalmazást adott. A Házbizottság kizárólag a mostani rendkívüli ülésszak 
törvényjavaslataira adott felhatalmazást, illetve az egyházügyi törvénnyel kapcsolatos 
bizottsági teendők lebonyolítására. A T/18. számú törvényjavaslattal kapcsolatban 
valóban adminisztrációs hiba történt a bizottságon belül; ezt sem az Országgyűlés 
Hivatala, sem senki nem jelezte. Az összest ki akartuk tűzni – elkerülte a 
figyelmünket. Valóban így van. Szeptemberben az első rendes ülésre a házszabály 
szerinti lehetőséggel élve be fogjuk ezt hozni. Ezt levélben fogom közölni egyébként a 
frakcióvezető úrral. 

A másik kérdésben is levelet fogok írni arról, hogy mi az álláspontom, és lehet 
vele továbbmenni. Rendkívüli ülésszakon csak olyan kerülhet napirendre, ahol a 
megfelelő számú aláírást tetszenek produkálni. Ez nem történt meg, tehát nem tudom 
ezt tárgyalni. Ennyit erről. 

A két beadvány megérkezett, a hivatalos eljárást pedig le fogom folytatni. 
Ennyi, amit itt szóba kellene hoznunk. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak egy mondat, elnök úr. Annyit szeretnék 

jelezni, hogy a 30 napos határidő már a rendkívüli ülés megkezdése előtt lejárt. 
 
ELNÖK: Éppen arra hivatkoztam, hogy mulasztás történt a bizottság részéről. 

De a mulasztást korábban, mint a rendes ülésszak következő ülésén, nem tudom 
korrigálni, mert nincs rá házszabályi lehetőségem. Ezt fogom megírni a frakcióvezető 
úrnak.  

Szavazás a napirend elfogadásáról 

Tisztelt Bizottság! Ez után a kis intermezzo után kérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadja-e az előterjesztett napirendet. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendet. 

A Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház 
képviseletében Mézes László Pál 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 első napirendi pontunk szerint tisztelettel köszöntöm a Magyarországi 
Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház képviseletében Mézes László Pál elnök urat. 
Tessék helyet foglalni. 

Szeretném elöljáróban elmondani, hogy a törvény 14. § g), h) és i) pontja 
szerinti témakörben kell a bizottságnak dönteni. Ezek a következők:  

A g) pont alapján akkor ismeri el az Országgyűlés az egyházat, ha tanai és 
tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki egészséghez való jogát, az élet védelmét 
és az emberi méltóságot. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérni nyilatkozatot.  

A h) pont: a vallási tevékenységet végző szervezettel szemben működése során 
nemzetbiztonsági kockázat nem merül fel. Ezzel kapcsolatban nem kell nyilatkozni, a 
meghallgatás azért húzódott el, mert a bizottság beszerezte a Nemzetbiztonsági 
bizottság állásfoglalását, akik a hivatal felvilágosítása alapján ezt a kérdést rendezték, 
és ezzel semmi problémánk nincs.  

Az i) pont szerinti kérdés, amire szeretnék nyilatkozatot kérni, hogy a 
közösségi célok érdekében történő együttműködés iránti szándékát és annak hosszú 
távú fenntartására való képességét különösen alapszabálya, tagjainak száma, a 
kezdeményezést megelőzően a 9. § (1) bekezdése szerinti területeken végzett 
tevékenysége és az ilyen tevékenységnek a lakosság nagyobb csoportja számára való 
hozzáférhetősége bizonyítja. 

Tehát gyakorlatilag ez a két témakör lenne, amire szeretnék egyértelmű választ 
kapni. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

Mézes László Pál bemutatkozása 

MÉZES LÁSZLÓ PÁL, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház 
elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Önmagam, két vezetőtársam, Gere 
József és Kerekes Ernő nevében is és a gyülekezetünk, egyházunk valamennyi tagja 
nevében köszönöm a lehetőséget, hogy megjelenhettünk a bizottság előtt és 
beszámolhatunk arról, ahogy a közösségünk, egyházunk él különös tekintettel erre a 
két pontra. 

Nagyon röviden annyit szeretnék elmondani, amint a beadott anyagban is 
egyértelműen szerepel, hogy a közösségünk körülbelül 90 éve működik 
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Magyarországon. A két alapvető ág csak a magyar emberek szolgálata, munkája révén 
állt elő, van egy Debrecen környéki kis csapat, ahol egy világháborús frontot megjárt 
katona, elvesztve a fél lábát, elkezdett a tanyákon járni és Bibliával a kezében 
összehívni az embereket, később bekerültek Debrecenbe és kialakult az egyik ág. A 
másik ág az édesapám nevéhez fűződik, dr. Mézes Zsigmondhoz. Ő a II. világháború 
után orvostanhallgatókból hívott létre egy kis kört és ez később szélesedett, 
növekedett, elfogadásra került, tagja lett a Magyarországi Szabad Egyházak 
Tanácsának. Ez a két ág ’60-ban egyesült. Amit fontosnak látok még megemlíteni, 
hogy 1950-ben jegyezték be a gyülekezetünket, és azóta gyakorlatilag folyamatosan 
bejegyzettként éltünk. De hagyjuk a történelmet most, megyek tovább.  

Amiről szeretnék beszélni, az az, hogy az alapvető tanítás a Bibliára épül, 
annak az alapelveit, iránymutatását tartjuk szem előtt és erre építjük fel a tanítási 
rendszerünket. Mit tartalmaznak ezek? A szent és tiszta életvitel, a becsületesség, a 
tanulás és munka, a sportra való nevelés. Itt megemlíteném, hogy rendszeresen, 
minden évben - most már nem is tudom, hányadiknál tartunk - egy Dynamis 
sportnapot rendezünk, ahova nagyon sokféle felekezetből nagyon sok fiatal 
keresztény és nem keresztény jön el és egy egész napot töltünk együtt ebben az 
egészségfejlesztő tevékenységben.  

Lehetne még sok mindent elmondani: a szeretet és a megbocsátás, a gyengék 
felkarolása, a családcentrikusság, a lelki gondozás, megfelelő táborok szervezése, 
lebonyolítása, ezekre nyitottak vagyunk. Külön ki szeretném emelni, hogy az élet 
védelmét nagyon fontosnak látjuk, tiszteljük az életet és itt a házasság fontossága, a 
házasság tisztaságának megőrzése, a gyermekvállalás, az idősek tisztelete, felkarolása, 
gondozása, ápolása aktív gyülekezeti tevékenység, a mindennapokhoz tartozó 
életformában jelenik meg. Nagyon fontosnak tartjuk az eleve hátrányból induló 
emberek felkarolását és itt speciálisan a Magyarországon élő cigány emberekre 
gondolok, hiszen sok éve, évtizede most már, rendszeres munkát végzünk a cigány 
emberek között az ország különböző területein. Talán az elsőt emelném ki. Uszka 
faluban egy olyan munka indult el, amire annak idején a magyar média, a rádió, 
televízió, a sajtó különböző orgánumai kíváncsiak voltak és ez a munka ma is él, az ott 
élő emberek gyakorlatilag tanulni kezdtek, érettségit szereztek. A mostani csapat, 
akikkel foglalkozunk, angol nyelvvizsgára készül. Az ő segítségükkel több helyen, más 
helyen is sikerült hasonló módon megközelíteni a cigány embereket. Így 
Pesterzsébeten, Serényfalván, Bajóton, Nyíregyházán, Uszkán és most legutoljára 
Szendrőládon, Nagyhalászon indult el egy hasonló jellegű munka. Úgy gondoljuk, ha 
szeretettel, elfogadással segítjük ezeknek az embereknek a társadalomba való 
visszaintegrálását, ezzel egy nagyon fontos munkát tudunk elvégezni. Talán erről 
ennyit első körben. 

A második érintett témában pedig rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy 
együttműködjünk közösen a többi társegyházzal, legyen az történelmi egyház, legyen 
az kisebb közösség. Úgy gondoljuk, hogy döntő módon több az, ami bennünket 
összeköt és összekapcsol, mint amiben véleménykülönbség van. Felsorolnék néhány 
olyan tevékenységet, amelyet a gyülekezetünk folytat és szeretne folytatni a jövőben 
is. Létrehoztunk egy bibliai iskolát, ami munkásképző és ez az iskola nyitott mindenki 
felé, az elmúlt években többen jöttek más közösségekből is alapvető ismereteket 
szerezve. Nagyon jó dolog arra gondolni, hogy a hallgatók között kialakult barátság 
egy alapköve annak, hogy a jövőben ezek az emberek továbbra is együtt tudjanak 
dolgozni. A Dynamis sportnapról már szóltam. Fontosnak látjuk a Nyári Dicsőítő 
Iskolát, amelyet a debreceni közösségünk szervez most már 13-14. alkalommal, ahol 
közel ezer ember 70-80 közösségből jön össze az ország minden részéből és egy héten 
keresztül tanulják a zenét, a hangszert, egyáltalán az éneklést. Nagyon-nagyon jó 
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barátságok, együttműködő kapcsolatok jönnek létre a Dicsőítő Iskolában. Szeretjük 
az egyhetes táborokat, ami lehet családi, ifjúsági vagy gyerektábor, vagy éppen 
horgásztábor. Beszélgettünk erről előbb. Itt szintén hívunk barátokat, ismerősöket és 
nagyon sok gyermek talán éppen életében először egy ilyen táborban ismeri meg, mit 
jelent az egyhetes kikapcsolódás öröme és - így mondom, bibliai nyelven - áldása. 
Ezek is nyitottak, jöhet bárki, ismerős, barát vagy érdeklődő.  

Rendkívül fontosnak tartjuk az alkalmankénti segélyakciókat. Itt nemcsak az 
árvízre vagy földrengésre gondolok, hanem adott esetben a karácsonyi segélyakciók 
támogatására, egyedülállók, nagycsaládosok vagy éppen elszegényedett családok 
számára, dobozakciókban, és így tovább, együttműködve adott esetben a Baptista 
Szeretetszolgálattal. Ez egy komoly és nagyon hatásos tevékenysége a gyülekezetnek. 
Ez adott esetben határon kívülre is kiterjed. Nagy örömünkre szolgált egy olyan 
dokumentumot beszerezni, ez a Hajnalcsillag Alapítványon keresztül ment, amikor 
valahol ott a Fülöp-szigeteki cunami áldozatainak segítséget adva, egy ház a 
gyülekezetünk támogatásával épült föl.  

Nagyon sok nyitott konferenciánk van, koncertjeink vannak, ahova szintén 
mindenkit szeretettel hívunk és várunk.  

A gyülekezetben két síkon is működik úgynevezett lelki gondozói segítség bajba 
jutott emberek számára, ahová akár az öngyilkosság szélén levők vagy válás előtt álló 
házaspárok vagy a gyereknevelés különböző gondjaival küzdő emberek tudnak 
segítségért fordulni, és aki kéri, azok felé személyi válogatás nélkül szívesen segítünk.  

Nagyon értékes számunkra, hogy Zuglóban különösen – én ott élek (Dr. 
Papcsák Ferenc felé:), polgármester úr ismer; köszönöm, hogy újra találkozunk – 
együtt tudunk dolgozni az ottani egyházakkal, történelmi egyházakkal is, és az Aliansz 
imahéten, illetve az ökumenikus imahéten kölcsönösen szolgálunk egymás 
közösségeiben. Ez is egy nagyon kedves, jó együttmunkálkodásnak a lehetőségét 
biztosítja.  

S végül kiemelném a médiamegjelenést; legyen az a Pax TV vagy a Sokszínű 
vallás annak idején, vagy az írott sajtóban szívesen vállalunk megszólalást, elmondjuk 
a hitünket, és bizonyságot teszünk arról, hogy mit látunk az életünk értelmének.  

Nagyon röviden a két pontnak megfelelően ennyit tudnék elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

kérdést megfogalmazni.  
Teleki László képviselő úrnak megadom a szót. 

Kérdések, válaszok 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent felsorolt az 
elnök úr. Ha jól értettem, oktatási intézményrendszerük működik – vagy tanórán 
kívüli oktatással foglalkoznak?  

Felsorolt településeket is, Uszkát kiemelte, amit én is nagyon jól ismerek. 
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az integráció az oktatáson keresztül 
érvényesülhessen, és ezt nagyon fontos feladatnak is tartom.  

Azokhoz a programokhoz, amelyeket elmondott, mindhez forrás kell. Az 1 
százalékon kívül, nem tudom, milyen más forrás áll rendelkezésre? Ha 
intézményrendszere van, akkor gondolom, az alapnormatíva rendelkezésükre áll. 
Viszont ha nemcsak az oktatási intézményekben gondolkodunk, akkor egyértelműen 
a programokra akár pályázatból, akár más egyéb forrásból, az 1 százalékon kívül 
milyen forrásuk áll rendelkezésre? Mert azt látni lehet, hogy ma Magyarországon 
ezekhez mind forrás kell, hogy taníthassunk, oktathassunk vagy éppen bármilyen más 
foglalkozást tartsunk. A kérdésem tehát erre irányul. 
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A másik pedig, hogy tudnak-e valamilyen számot mondani. Nagyon régre 
visszanyúlt a történelembe, de mondjuk, az elmúlt tíz-tizenkét évben hány embernek 
tudtak segítséget adni, mondjuk, az oktatási rendszeren keresztül, és milyen 
eredményekről van szó? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sokszor halljuk azt, hogy 
sokan foglalkoznak a romák integrációjával elsősorban, és sokszor nem látunk 
eredményeket, illetve több eredményt szeretnénk látni. Ezért kérdezem, hogy 
számokban lehet-e mérni azt, hogy milyen eredményeket tudtak elérni, elsősorban az 
oktatásban.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Szávay István képviselő úrnak 

adom meg a szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Üdvözlöm tisztelettel én is önöket. Azt szeretném 

kérdezni egyrészt elnök úrtól, hogy készültem a mai ülésre, és kicsit utánanéztem 
vendégeinknek, például az önök gyülekezeti létszámával kapcsolatban itt 500-tól 
1500 főig mindenféle adatok keringenek a neten; a Wikipédia 1436-ot ír, ezt a nem túl 
kerek számot. Mégis hány fővel számolhat az önök egyháza, a közösségeikben hány 
aktív hívő van, és ez konkrétan hány közösséget jelent? 

Olvastam a Dynamis Alapítványról, amelyet önök támogatnak. Örömmel látom 
itt, hogy kárpátaljai gyerektáborokat is szerveztek régebben. Ezt kérdezem is, hogy 
vannak-e még ilyen programok.  

Harmadrészt pedig kicsit általánosságban – ezt mindenkitől meg fogom majd 
kérdezni – kérdezem, hogy ön miben… Bocsánat, elnök úr, mi a helyes kifejezés, 
miről fogunk most dönteni? Tehát milyen egyházzá fognak válni? Elnézést… 

 
ELNÖK: Bevett egyházzá. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bevett egyházzá – köszönöm. Bocsánatot kérek. 
Ez milyen változást jelentene az önök számára, miért fontos ez, miben változik 

meg a szervezet élete, vagy miben tehetnek többet, mivel működhetnek jobban, ha ezt 
a státust megkapják, ahhoz képest, amilyen helyzetben most vannak? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megkérem, 

hogy szíveskedjen válaszolni a kérdésekre. 
 
MÉZES LÁSZLÓ PÁL, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház 

elnöke: Elnök úr, átadhatom a szót kollégáimnak, akik velem jöttek? 
 
ELNÖK: Persze! 
 
MÉZES LÁSZLÓ PÁL, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház 

elnöke: Az oktatási részről Gere József szeretne szólni. 
 
GERE JÓZSEF (Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház): 

Képviselő úr kérdezte a roma integrációt és azon belül a szerepünket az oktatás 
területén. Az az igazság, hogy akkreditált intézményünk nincs, ellenben minden, a 
magunk erejéből telő módon igyekszünk ebben segíteni, és buzdítani az embereket 
arra, hogy ragadják meg azokat a lehetőségeket, amelyek végül is roma programok 
keretében jelenleg is futnak.  
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Szeretném csak megjegyezni, hogy például a Kanadából visszatelepített 
romáknak Szendrőládon – én éppen Kanadában is találkoztam velük –, ott is 
igyekszünk minden segítséget megadni, de alapvetően a helyi polgármesterrel 
együttműködve. Amerikából hoztunk romákat, ők jelentkeztek, hogy akarnak jönni 
Magyarországra. Tehát minden kapcsolatot kihasználunk, hogy segítsünk nekik, 
mindenféle módon, akár az angoloktatásban; ezen rajta vagyunk. De intézményesen 
nincs ilyen, tehát nincs alapnormatívánk per pillanat; és ez talán kapcsolódik a 
következő kérdéshez is. Ha ez az egyházzá nyilvánítás pozitív, akkor ebben tudunk 
komolyabban is lépni, és a szándékaink megvannak hozzá. 

Bocsánat, az első kérdése mi is volt?  
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): A létszám, hogy az elmúlt tíz-tizenkét évben hány 

embert értek el. 
 
GERE JÓZSEF (Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház): Igen. 

Mivel nincs regisztrált oktatási rendszerünk, ilyen értelemben erre nem tudnék 
konkrét választ adni. De mivel sok száz romával állunk kapcsolatban, így adódik, hogy 
amilyen szinten tudunk nekik segíteni, mindenben igyekszünk.  

 
MÉZES LÁSZLÓ PÁL, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház 

elnöke: Ha szabad, ott folytatnám, hogy a gyülekezetünk csak azokat az embereket 
tekinti regisztrált tagnak a közösségben, akik rendszeresen, aktívan részt vesznek a 
gyülekezeti életben. A vendégek, gyerekek, és így tovább, a potenciális érintettségi 
körbe tartozó emberek, ez a létszám most 1500 fő, ez a legközelebbi szám, ami 
meghatározza. Tehát nem egy nagy gyülekezet ilyen szempontból, de úgy gondoljuk – 
már elnézést a nagyon egyszerű hasonlatért –, a kisvállalkozás is ugyanolyan hasznos 
adott esetben a társadalmi, gazdasági szférájában, mint ahogy a kis közösség is adott 
esetben a szellemi életben.  

Amióta kikerültünk a bevett egyházak köréből, azóta az 1 százalék megszűnt, 
tehát csak a gyülekezetünk saját önkéntes adományaiból, amely fölött egy vezetőség 
diszponál és oszt szét, részben ebből tudjuk támogatni a roma missziót és minden 
egyéb missziót, részben pedig önkéntes adományokból, amit valaki, akár név szerint, 
akár név nélkül, önkéntesen fölajánl, és beletesz egy dobozva vagy átadja egy 
borítékban vagy bármilyen más egyéb módon. 

Tehát ilyen értelemben önmagunk vagyunk, önellátók ebből a szempontból. 
Rendkívül fontosnak tartjuk, ha szabad egy bibliai verset idéznem, hogy nemcsak 
szóval kell szeretni, hanem cselekedettel és valósággal. Hogy a roma emberek közül 
hányan és mi módon tudtak előbbre jutni, az uszkaiak közül tudunk néhányról, akik 
érettségiztek és most a nyelvvizsgára készülnek. Az ő segítségükkel indítottunk el egy 
munkát Bajóton, az itt van Esztergom közelében. Most tartunk ott, hogy be tudunk 
iskolázni valakiket ebbe az irányba. Ott is elég magas a munkanélküliség és így 
tovább. De, ha sikerül őket arra rávenni, hogy a roma emberek ne csak várjanak 
segítséget kívülről, hanem önmaguk is tegyenek azért, és ha kevés is van, de abból a 
kevésből a közösségi célokra tudjanak fordítani, akkor ezzel már előbbre tudtunk 
jutni. Bajóton most tartunk ennél az állomásnál. Mondom, gyakorlatilag nagyon 
nehéz ilyen értelemben tervezni, mert nincs olyan költségvetési lehetőségünk, hogy 
feltérképezzük, pontosan mennyi bevételre számítsunk és azt hogyan osszuk szét. 
Kicsit a spontaneitás jellemzi itt is az életünket és ide kapcsolódik a másik kérdés, 
hogy segít-e nekünk valamit, ha újra bevett egyházzá válunk. Szembe kellett nézni 
azzal, hogy a hívő életünk, a gyülekezeti élet elején nagyon sokszor a szekta jelző volt 
hallható velünk kapcsolatban. Azután ez elmúlt, elcsitult ez az időszak, be tudtunk 
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épülni a Magyarországi Biblia Tanácsba aktív tagként, elfogadtak partnernek a nagy 
egyházak vezetői s a többi. Most azonban, miután ez a váltás történt, a bizniszegyház 
kategóriát sütik ránk minden alkalommal. A médiában ez hangzik el, akkor ti is biztos 
azok vagytok - mondják. Elég kemény kihívás ezzel szembenézni. Ha a gyülekezet újra 
megkapja a bevett egyházi státust, akkor ezek a támadási felületek megszűnnek. 
Visszakapnánk az 1 százalékos támogatást, nem tudom, hogy van-e vagy lesz, vagy 
nincs, nem tudom, és a kiegészítő támogatást. Tehát lesz egy bizonyos fokú tőke, 
amivel esetleg majd rendelkezhetnénk.  

Ilyen szempontból fontosnak látjuk azt, hogy a gyülekezet végezze a maga 
munkáját, szolgáljon, éljen, segítsen mindenkinek, akinek csak lehet. Egy példát hadd 
emeljek ki. Sokfelé ajtó nyílik, otthonokban, gyermeknevelő otthonokba, elárvult, 
egyedül maradt gyermekekhez, otthonokba el-elmegyünk látogatni. Nagyon szép 
példája a gyülekezetben egy család, ahol öt gyermek van. Örökbe fogadott még négy 
testvért, a saját nevükre vették őket és most mind a négy fiú odajár közénk új névvel 
és szemünk láttára alakulnak, formálódnak és válnak érett, megbízható emberré. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Nagyon szépen 

köszönöm. Köszönjük szépen, hogy el tetszettek jönni. A bizottság meg fogja hozni a 
döntését, a javaslatot fel fogjuk terjeszteni az Országgyűlésnek és az Országgyűlés fog 
a kérdésben dönteni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. (Mézes László Pál: Mi is 
köszönjük szépen a meghallgatást.) Ezzel a napirendi pontot lezárom. 

A Magyarországi Názáreti Gyülekezetek Hitéleti Egyesülete 
képviseletében Gusztin Imre kerületi szuperintendens 
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! Soron következik a Magyarországi Názáreti Gyülekezetek 
Hitéleti Egyesületének meghallgatása. Tisztelettel köszöntöm Gusztin Imre urat. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy itt tetszett már akkor lenni, amikor a tájékoztatást 
adtam a bizottságnak. (Gusztin Imre: Igen, itt voltam!) Amennyiben lehetséges, ezt 
nem ismételném el, mindenkire ez vonatkozik. Ennek megfelelően megadom a szót. 
Tessék, parancsoljon! 

Gusztin Imre bemutatkozása 

GUSZTIN IMRE, a Magyarországi Názáreti Gyülekezetek Hitéleti 
Egyesületének kerületi szuperintendense: Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel 
köszöntöm a tisztelt bizottságot. Köszönöm a lehetőséget, hogy megjelenhetek önök 
előtt és néhány szóval ismertethetem a Názáreti Egyház munkáját. Bár valószínűleg 
már sok mindennel tisztában vannak, hiszen túl vagyunk egy olyan folyamaton, ahol 
szakértők értékelték az egyházunkat.  

Az egyházunk hivatalosan 1907-től létezik, tehát több mint százéves egyház 
vagyunk és egyike vagyunk azoknak a kevés egyházaknak, akikre azt szokták 
mondani, hogy világegyház, ami azt jelenti, hogy az egész világra nézve egyetlen 
vezetése van az egyháznak. Tehát függetlenül országoktól és nemzetektől ugyanahhoz 
a vezetéshez tartozunk. Mondhatnánk így azt is, hogy kevesen vagyunk, mert valóban 
Magyarországon kevesen vagyunk, de egyébként 2 millió 300 ezren vagyunk, ami 
szintén a világ más nagy egyházaihoz képest tűnhet kevésnek, de végezzük a munkát 
több mint száz éve és folyamatosan növekszünk. Jelenleg egyébként éppen az 
eurázsiai régió, ahova mi is tartozunk, a legjobban, a legdinamikusabban növekvő 
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régiója az egyháznak, a múlt évben 27 százalékkal nőtt a tagság ezen a területen. Ez 
köszönhető elsősorban az Indiában és Bangladesben beindult hatalmas 
növekedésnek, de Európában is szolid, a kontinenshez mérhető módon történik a 
növekedés. 

A mi egyházunk wesleyánus hátterű, tehát John Wesley, a Metodista Ébredés 
atyja indította ezt a mozgalmat, amely az életszentségre helyezi a hangsúlyt és ebből 
az ágból származik. Az Egyesült Államokban jött létre az egyház, ezt valószínűleg 
önök is tudják, amely nagyon hamar világméretűvé vált, jelenleg 159 országban 
végzünk szolgálatot. Azon túl, hogy van egy bizonyosfajta teológiai gyökerünk és 
látásunk, éppen talán a wesleyánusi örökségünknek köszönhetően a 
szeretetszolgálatra nagyon nagy hangsúlyt helyezünk. Létezik egy olyan szervezet 
nagyon régóta az egyházban, amit úgy hívnak, hogy Názáreti Szeretetszolgálat, ez 
százmillió dollár fölötti éves költségvetéssel dolgozik és részt vesz mindenféle 
katasztrófaelhárítási munkában, azon túlmenően szegény emberek megsegítésében. 
Éppen az elmúlt hetekben történt az a kedves esemény, hogy az egyik romániai 
kolléganőt kitüntette az Egyesült Államok nagykövetsége, mert az 
emberkereskedelem ellen folytatott munkában igen komoly eredményeket ért el. Ott 
van egy olyan szervezet, amit ők hoztak létre, amely a Keletről Nyugat-Európába tartó 
emberkereskedelmet próbálja megakadályozni, illetve a romániai szegények, 
általában nők prostituáltként történő eladását próbálja megakadályozni úgy, hogy 
otthont biztosít nekik és képzést azért, hogy tudjanak maradni és ott valamilyen 
jövedelemre szert tenni. Tehát ilyen jellegű nagyon komoly munkát végez az egyház. 
Ehhez hozzáteszem, hogy Magyarországon ezt még nem indítottuk be éppen amiatt, 
bár az anyagi háttér meglenne rá, hogy amíg nincs olyan ember, akinek a vágy a 
szívében, hogy ő ezt csinálja és mást el sem tud képzelni, addig nem célszerű 
beindítani, mert ez egy olyan vezetést igényel, ami valószínűleg napi 24 órás 
szolgálatot fog jelenteni. De ahogy növekszünk, remélem, hogy erre is lehetőség lesz a 
közeljövőben.  

A másik nagyon fontos dolog, amit talán tudni kell az egyházunkról, hogy 
kellően nyitottak vagyunk, szívesen együtt dolgozunk más egyházakkal. Létezik egy 
úgynevezett Wesley Teológiai Szövetség, amely az egyháztörvény változása előtt 
Wesley Egyházi Szövetség néven futott és ennek a Magyarországon működő 
wesleyánus hátterű egyházak a tagjai. Többek között a Magyarországi Metodista 
Egyház, az Üdvhadsereg, a Szabad Metodista Egyház és néhány más hasonló missziós 
szervezet, amely ilyen háttérrel rendelkezik.  

Az oktatás nagyon fontos az egyházunkban. Elég sok egyetemünk van 
világszerte. A legnagyobb éppen Szöulban, Koreában, de sorolhatnám az afrikai 
egyetemünket is, vagy az Egyesült Államokban, Angliában lévő egyetemet. Fontosnak 
tartjuk ezt, és most egyetemről beszélek, nem pedig teológiai képzésről, mert az 
egyetemen mást is tanítunk, tanárokat, nővéreket képzünk és ehhez hasonló 
szakterületeket még felölel a munkánk. A teológiai képzés Magyarországon egyébként 
akkreditált módon történik úgy, hogy az Európai Názáreti Főiskola, amely Angliában 
van akkreditálva, egy oktatási központot hozott létre Budapesten, itt végezzük a 
lelkészeink és egyéb gyülekezeti szolgálók képzését. 

Nem tudom, van-e valamilyen kérdés, amit esetleg nem érintettem és 
kihagytam, szívesen várom a kérdéseiket és igyekszem rájuk válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdése 

valakinek. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a 
megjelenését, és ahogy az előzőekben is elmondtam, a bizottság döntést hoz, de az 
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Országgyűlés fogja végül kimondani a végső szót. (Gusztin Imre: Nagyon szépen 
köszönöm, hogy itt lehettem.) Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

A Magyarországi Bahá’í Közösség képviseletében Koczóh Péter 
Ferenc titkár 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 Magyarországi Bahá’í Közösség képviseletében Koczóh Péter 
Ferenc titkár meghallgatása – aki nincs itt. (Koczóh Péter Ferenc és munkatársai 
belépnek az ülésterembe.) Tisztelettel köszöntöm Koczóh Péter Ferenc titkár urat – 
ha jól tudom, ez a hivatalos titulusa. (Koczóh Péter Ferenc bólint.) 

Szeretném elmondani, hogy az egyházügyi törvény g) és i) pontjait vizsgálja a 
bizottság. A h) pont is a bizottság hatáskörébe tartozik, de ezen túl vagyunk, a 
Nemzetbiztonsági bizottság kiadta az igazolást, mely szerint nemzetbiztonsági 
kockázatot nem jelent a bejegyzés.  

A g) pont úgy szól, hogy tanai és tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki 
egészséghez való jogát, az élet védelmét és az emberi méltóságot. Ez az egyik kérdés, 
amelyet a bizottságnak vizsgálni kell. A második kérdés pedig az, hogy a közösségi 
célok érdekében történő együttműködés iránti szándékát és annak hosszú távú 
fenntartására való képességét különösen alapszabálya, tagjainak száma, a 
kezdeményezést megelőzően a 9. § (1) bekezdése szerinti területeken végzett 
tevékenysége és az ilyen tevékenységnek a lakosság nagyobb csoportja számára való 
hozzáférhetősége bizonyítja. Ez a 9. § az oktatási, szociális és hasonló kérdéskört 
jelenti.  

Tisztelettel a titkár urat arra kérem, hogy lehetőség szerint ezekre a 
kérdésekre, amelyekben a bizottságnak dönteni kell, szíveskedjen feltétlenül reagálni. 
Megadom önnek a szót. 

Koczóh Péter Ferenc bemutatkozása 

KOCZÓH PÉTER FERENC, a Magyarországi Bahá’í Közösség titkára: 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hadd mutatkozzam be még egyszer: Koczóh 
Péternek hívnak, a Magyarországi Bahá’í Közösség egyháznak vagyok a képviselője és 
titkára. Bemutatom a két kollégámat, akik velem jöttek: Furugh Switzer Kanadából 
érkezett, a Magyarországi Bahá’í Közösség által futtatott Meséd-projektnek a 
projektigazgatója, alapítványunknak az elnöke; illetve Makay László, ő pedig a 
gyermek- és serdülőmunkáért felelős a közösségen belül. 

A Magyarországi Bahá’í Közösség a bahá’í vallásnak a része, így jöttünk el most 
önökhöz. Amit képviselő hölgyek és urak megkaptak a dossziéban, négy anyag: 
egyrészt a Magyarországi Bahá’í Közösség magyarországi tartózkodásának századik 
évfordulójára összeállított anyag, amelynek a második részében látnak egy 
összefoglalót arról a társadalmi tevékenységről, amelyet végzünk. Utána van egy rövid 
idézetgyűjtemény, amely azt mutatja be, hogy hogyan fordul a bahá’í hit, mik azok a 
bahá’í tanítások, amelynek az alapján mi az államhoz mint a szervezett 
közösségeknek a legfőbb képviselő szervéhez fordulunk és ezen belül is a parlament 
felé. Ezt követően találnak egy rövid összefoglalót – ez a zöld dokumentum – a 
Meséd-projektről, amely egy különleges projekt, amelyet mi futtatunk, és amelyet 
ajánlani tudunk hazánknak. A végén pedig találnak egy egyoldalas meghívót arról, 
hogy a serdülőprogramjainkról, amikor a szülőknek bemutatjuk a programot, mi az, 
amit el kívánunk nekik mondani.  
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A bahá’í hit hitünk és meggyőződésünk szerint a legújabb független 
kinyilatkoztatott vallás. 170 éve alakult Iránban, és most már a világ minden részében 
jelen van, 171 országban rendelkezünk országos szintű vezető szervezettel. A bahá’í hit 
új kinyilatkoztatással rendelkezik és olyan tanításrendszerrel, amely már kifejezetten 
a mostani korra van rászabva. Minden vallásnak van egy alaptanítása. A 
kereszténységnek ez a csodálatos alaptanítása az egység, a buddhizmusnál a közép, az 
arany középút, s a többi. A bahá’í hitnek az alaptanítása az egység: a világnak az 
egysége, a Földünknek az egysége mint egyetlen Glóbuszé, valamint a vallásoknak az 
egysége. Ez az az alap, amelynek alapján a bahá’í hit megközelíti azt, hogy hogyan kell 
viselkedjünk embertársainkkal szemben, hogyan kell viselkedjünk a természeti 
környezettel szemben.  

A bahá’í hit egy monoteista, egyistenhívő vallás, amely egy olyan 
tanításrendszerrel rendelkezik, Bahá’u’lláh, hitünknek az alapítója olyan 
tanításrendszert hozott a világba, amely meggyőződésünk szerint átfogja Isten és 
ember kapcsolatát, ember és Isten kapcsolatát, ember és ember közötti kapcsolatot, 
valamint megmutatja azt az utat, amelyet a világban járnunk kell. Az egység 
gondolata alapján mi mindenki felé egyenlő tisztelettel fordulunk, a másik emberben, 
ha úgy tetszik, meglátjuk Isten arcát az ő arcában, és mindenhol, ahol jelen vagyunk, 
szolgálni kívánjuk azt a nagyobb közösséget, ahol a bahá’í közösség jelen van. Ez a 
bahá’í kinyilatkoztatásnak egyébként a része is. Tehát mi mindig úgy fordulunk 
minden egyes közösséghez, ahol jelen vagyunk, azt nézzük, hogy miben tudunk 
segíteni. Nem kérünk hitéleti célra állami támogatást, viszont azt mondjuk, hogy 
amink van, abból nagyon szívesen szolgáljuk a közösséget.  

Az emberi méltóság kapcsán, azt hiszem, a g) pontot ezt többé-kevésbé 
kimeríti; tehát az egység alapján minden egyes embernek a méltóságát ugyanúgy 
ismerjük el. A bahá’í hitben nem létezik semmiféle megkülönböztetés, sőt mi nagyon 
komolyan arra is tanítjuk a közösségünk tagjait, hogy nem is lehet, hiszen 
mindannyian emberek vagyunk; sem bőrszín, sem faj, sem vallás szerint senkit 
megkülönböztetni nem lehet.  

Az élet védelme szintén teljesen nyilvánvaló. Ahhoz, hogy egy folytonosan 
fejlődő civilizációt tudjunk építeni, ami célunk, feltétlenül szükséges az, hogy 
megszűnjenek a háborúk ebben a világban, és ezen belül ne csak a politikai alapon 
lévő háborúk szűnjenek meg, hanem a vallási alapon folytatott háborúk is. Ezért 
veszünk mi részt nagyon komolyan a vallásközi együttműködésben különféle 
szinteken.  

Az ember testi-lelki egészséghez való jogát pedig szintén ugyanezekből a 
tanokból lehet levezetni. A tanításaink, a szent könyveink, a kinyilatkoztatásunk mind 
arra irányulnak, hogy az embernek a lelkét nemesítsük, és hogy azt a testet, amivel 
Isten az embert ide leküldte a Földre, szintén nemesítsük, amennyire tudjuk.  

Folytassam, elnök úr, az i) ponttal? 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! Amit ön el kíván mondani, azt mi meg fogjuk 

hallgatni. 
 
KOCZÓH PÉTER FERENC, a Magyarországi Bahá’í Közösség titkára: 

Köszönöm szépen.  
A közösségi célok érdekében történő együttműködés iránti szándék a másik. 

Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan tudjuk hazánkat leginkább szolgálni 
a mi sajátos eszközeinkkel. Végül úgy láttuk, hogy van két olyan terület, amely a mai 
magyar társadalomban nagyon fontos, és úgy látjuk, hogy olyan feszítő problémákat 
tartalmaz és hordoz, amivel valamilyen módon szembesülnünk kell. Ennek érdekében 
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körülbelül tíz évvel ezelőtt felállított a Magyarországi Bahá’í Közösség Országos 
Szellemi Tanácsa, a legfőbb vezető szerve Magyarországon, egy alapítványt. Az 
alapítvány egy projektet kezdett el futtatni, először nagyon pici léptékben, pilot 
jelleggel – az alapítvány vezetője épp itt van velünk –, amely kifejezetten azt célozta, 
hogy a Magyarországon most létező legnagyobb kisebbségnek a felemelkedésében 
tudjunk segíteni. A „Mesélő édesanyák” projektről van szó; ezt tartalmazza ez a zöld 
dokumentum, amely önök előtt fekszik. Egy olyan projekt, amely roma édesanyákat 
célzott, elsősorban roma édesanyákat, de mellette más egyéb hátrányos helyzetű 
édesanyákat is; olyan édesanyákat, akiknek kicsi gyermekük van, tehát még nem 
iskoláskorú gyermekük. Azért „Meséd” a projektnek a neve, mert mesélő édesanyák 
az alapja; ez volt az a csodálatos gondolat, amelyet Switzer Furugh magával hozott 
Kanadából, illetve Afrikából. Mire bekerülnek a hátrányos helyzetű csoportok, 
elsősorban a romáknak a gyermekei az iskolába, tudjuk jól, hogy addigra már ab ovo 
hátrányban vannak sok tekintetben, szókincs tekintetében, s a többi. 

Ez a projekt azt célozza, hogy rendkívül egyszerű, de nagyon hatásos 
eszközökkel megismertessük a roma édesanyákkal a könyveket, hogy megszeressék a 
könyveket, hogy kezdjenek el mesét olvasni először saját maguknak, aztán olvassanak 
mesét a gyermekeiknek. Ezen keresztül a gyerekek és ők saját maguk is szerezzenek 
szókincset és utána a csoportokban, ahogy tovább folytatódik ez a folyamat, ők saját 
maguk kezdjenek el írni történeteket és ébredjen fel bennük is a vágy arra, hogy 
szeretnének akár még saját maguk is tanulni. Kérdezem, elnök úr, megengedi-e, hogy 
átadjam a szót Furugh Switzernek, aki többet tudna mondani erről.  

 
ELNÖK: Igen. 
 
SWITZER FURUGH (Magyarországi Bahá’í Közösség): Az a projekt már 

majdnem 8 éve működik itt, Magyarországon, ahogy mondta Péter válaszul. Nagyon 
kis csoportokkal foglalkoztunk, azután ment a hír és meghívtak bennünket különböző 
NGO-k, a Roma Oktatási Alap is meghívott bennünket, hogy együttműködjünk velük. 
Így nagyon sok anyukát tudtunk elérni. Több mint 200 anyukát elértünk 2012-ben. 
Nagyon jó eredménnyel járt az a projekt. A 150 anyuka közel egyharmada, 50 anyuka, 
amikor véget ért a projekt, beiratkozott iskolába, hogy továbbtanuljanak. 

Az a projekt tulajdonképpen egy gyermekoktatási projekt is egyben, mert 
felkészíti a gyerekeket az iskolai rendszerbe, mert az anyukák minden este olvasnak 
mesekönyveket a gyerekeknek. Ezeket a mesekönyveket ajándékba kapják az 
anyukák. Úgyhogy a projekt végén már mindenki otthonában van egy kis könyvtár is. 
A könyv- és az olvasáskultúra bejön azokba a házakba. 2012-ben, amikor sok anyukát 
elért és nagyon jó eredménnyel járt, a Roma Oktatási Alap meghívott bennünket, 
hogy továbbterjesszük ezt a projektet Magyarországon kívül is. Tavaly volt már 
Szlovákiában, Romániában és Macedóniában, képzést tartottunk a 
csoportvezetőknek, és sok csoport elindult ezen országokban is. Most szeptemberben 
fog Albániában és Koszóvóban is elindulni a projekt. Nagyon örülünk, hogy nekünk 
itt, Magyarországon sikerült először építeni azt a projektet, amit sok-sok száz anyuka 
tud használni más országokban is.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

kérdést feltenni. (Teleki László jelentkezik.) Teleki László képviselő úrnak adok szót. 
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Kérdések, válaszok 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az lenne a kérdésem, hogy azokkal az anyukákkal, akik különböző 
képzéseket kapnak, tovább tudnak-e foglalkozni egy bizonyos idő után, mert a legtöbb 
probléma abból adódik, hogy akár OKJ-s vagy más képzést kapnak, utána elengedik a 
kezüket és ott maradnak munka nélkül, néha csonkacsaládban tevékenykednek vagy 
nőnek fel a gyerekek. Ebből adódóan, azt gondolom, hosszú távon kell ezt a kérdést 
kezelni, rövid távon semmiképpen nem lehet. Tehát az a kérdésem, hogy folytattak-e 
további munkálatokat ugyanazokkal a családokkal. 

A másik pedig az, hogy a helyi, azaz települési szinteken az önkormányzatokkal 
és egyéb más szervezetekkel - az NGO-król már volt szó - van-e élő kapcsolatuk, 
amelyek alapján tovább tudnak velük is dolgozni annak érdekében, hogy ha önök 
nincsenek is a településen, viszont azért azokkal, akikkel kiépítenek egy kapcsolatot, 
tovább tudják vinni ezeket a dolgokat. Ezeket nagyon szívesen hallgattam és nagyon 
jó dolognak tartom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése. 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, tessék parancsolni! 
 
SWITZER FURUGH (Magyarországi Bahá’í Közösség): Igen, mindenképpen az 

a projekt egy évig tart. Az év alatt sok minden változik az anyukákban. Különösen a 
hozzáállásuk az oktatáshoz, az olvasáshoz, a tanuláshoz. Ez magában egy nagy 
előrelépés számomra, hogy az attitűd, a hozzáállás változik és azt természetesen 
átadják a gyerekeknek. Általában azok az anyukák, akikkel foglalkozunk, néhány évet 
töltöttek iskolában, esetleg 5, maximum 6-7 évet. A hét év alatt nem volt 
sikerélményük. Azon az asszociáción, rossz érzésen próbálunk változtatni, akarunk 
nekik adni sikerélményt, hogy igenis nagyon ügyesek, nagyon okosak és tudnak 
tanulni, olvasni. Az egészen megváltoztatja az életüket, magabiztossá válnak és ezen 
keresztül sok anyuka már kapott munkát is. Mert a hozzáállás változik azzal, hogy 
rendszeresen jönnek az alkalmakra.  

Minden helyszínen a polgármesterrel dolgozunk. A polgármesterek nagyon 
sokat segítenek bennünket, biztosítják a helyszínt ennek a projektnek. Tovább is 
visszük, például Nyíregyházán, Szabolcs megyében már tovább is vittük a projektet, 
amikor véget ért az első év. A második évben különböző más dolgokat tanultak 
együtt. Például különböző képzéseken részt vettek. Egészen értem és nagyon jogos, 
amit tetszett mondani, hogy tovább kell vinni a projektet és ezen vagyunk. 
Mindenhol, amikor kezdünk, próbáljuk továbbvinni. De az első év már önmagában 
egészen megváltoztatja a hozzáállásukat és számomra ez nagyon fontos. 

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

Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a megjelenésüket. (Switzer Furugh: 
Nagyon szívesen.) A bizottság fog dönteni, a döntését továbbítja az Országgyűlésnek, 
az Országgyűlés pedig el fogja dönteni alapvetően a kérdést. Tájékoztatásul közlöm, 
hogy a bizottság megkapta nemcsak az önök anyagát, hanem megkapta a miniszteri 
határozatot is, amely a 14. § pontjainak a megfelelősége tekintetében született.  

Köszönöm szépen. Befejeztük a meghallgatásukat. Viszontlátásra! (Koczóh 
Péter Ferenc: Köszönöm szépen.) 

A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület képviseletében Guba 
Gergely elnök meghallgatása (A lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
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közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § (2) 
bekezdése alapján) 

Guba Gergely elnök urat kérem. Tisztelettel köszöntöm az elnök urat, mint a 
Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület képviseletében eljáró személyt. Elnök úr, azt 
hiszem, az előző meghallgatásokat végig tetszett hallgatni. (Guba Gergely: Igen.) 
Gyakorlatilag az a két kérdéskör van, ami bizottsági hatáskörbe tartozik, és amit 
szeretnénk tisztázni. Tessék parancsolni! 

Guba Gergely bemutatkozása 

GUBA GERGELY, a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület elnöke: 
Köszöntök mindenkit. A Szim Salom 20 éve alakult meg, akkor még egyesületként, a 
rendszerváltás után hazánkban első progresszív zsidó közösségként az 1848-ban 
bejegyzett Pesti Reform Egylet hagyományait is követve. Magyarországon független 
zsidó hitközségként működött, nemzetközileg pedig a World Union for Progressive 
Judaismnak, a világ legnagyobb vallásos zsidó szervezetének a tagja. 1200 közösség, 1 
millió 800 tagjának a közösségi tagja vagyunk. A progresszív judaizmus szellemében 
vallási, oktatási, kulturális programokat nyújtunk és tanítunk.  

Magyarországon egyedül álló módon a zsinagógánkat saját magunk tartjuk 
fenn, béreljük, nem tulajdonban van. Ezt adományokból, illetve tagdíjakból tartjuk 
fenn. Talmudóra keretein belül gyermekhitoktatást végzünk rendszeresen, melyben a 
közösségünk tagjainak gyermekeit hitre neveljük. 

Különböző, judaizmust ismertető kurzusaink vannak, ezáltal oktatjuk a 
közösségünk tagjait, illetve az érdeklődőket. 

Nemzetközi vallásoknak a párbeszédfórumában vagyunk tagok. Itt különböző 
egyházaknak a képviselőivel működünk együtt, és nagyon jó a viszonyunk.  

Meg kell említsem, hogy az utánam következő Bét Orim Közösséggel egy 
szándéknyilatkozatot írtunk alá, miszerint közösen szándékozunk együttműködni a 
későbbiek folyamán, amint ennek a jogi feltételei meglesznek.  

Nagyjából ennyit tudnék most röviden elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kérdés, 

észrevétel van-e.  
Szávay István képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, válaszok 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözlöm tisztelettel elnök 
urat.  

Már amikor az egyházügyi törvénynek a vitája folyt, akkor is majdnem 
bekerültek a bevett egyházak közé, tekintve, hogy Fónagy államtitkár úr lobbizott az 
önök érdekében, de ez akkor végül nem sikerült. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha 
most megkapják ezt a státust, az mennyiben fogja megváltoztatni az önök munkáját, 
lehetőségeit, miben lesz más, miben tudnak többet tenni, miért fontos ez az önök 
számára. 

Másrészt pedig, ezt véletlenül se vegye személyes jellegű kérdésnek de úgy 
olvastam, hogy az önök után következő egyesület gyakorlatilag az önök szervezetéből 
vált ki. Ez így volt? 

 
GUBA GERGELY, a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület elnöke: Nagyjából 

igen. 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nagyjából. Ennek van-e valami hitéleti, hitelvi 
okai, illetve milyen különbözőség van akkor hitelvi szempontokból önök, illetve a 
Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége között? 

És még a tagjaik számára vonatkozóan nem találtam adatot, ezt még szeretném 
megkérdezni. 

Köszönöm szépen. 
 
GUBA GERGELY, a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület elnöke: Megyek 

visszafelé. A legutolsó egyházi 1 százalékos felajánlási lehetőségnél, ha jól emlékszem, 
270-en adták a Szim Salom hitközségre az adójuk 1 százalékát. A tagjaink, illetve a 
hozzánk járók, hitközségünkben megforduló tagok száma olyan 600-ra tehető.  

A Bét Orimmal való kapcsolat: valóban a Szim Salomnak a közösségéből vált ki 
a Bét Orim, tagságának egy jelentős része tagja volt anno a Szim Salom 
hitközségének, illetve alapító tagja is volt. A két közösség hitelveiben egy alapvető 
különbség van, a Szim Salom hitközség egy progresszív zsidó vallási vonalat képvisel, 
melynek a központja angolszász terület, Anglia, illetve Németország. A Bét Orim 
hitközség rabbija Raj Ferenc úr, ő Amerikában dolgozik, és az amerikai liberális zsidó 
vonalat képviseli. Nagyjából ennyi. Apróságok a különbségek, de vannak. 

Mi volt a legelső kérdés? Elnézést.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Hogy a bevett egyházi státus miért fontos az önök 

számára. 
 
GUBA GERGELY, a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület elnöke: Igen. 

Alapvető, hogy a zsinagógánkat, a működő oktatási programjainkat mind az 1 
százalékos felajánlásokból, illetve a tagok adományaiból, különböző pályázatokból 
teremtjük elő. Az 1 százalékos bevételünk megszűnt a státus elvesztésével. Ez az első. 

A második az, hogy úgy gondoljuk, hogy a Magyarországon működő zsidó 
hitközségek különböző formája jelen pillanatban bevett egyház. Az egyetlen nem 
bevett státusszal rendelkező zsidó irányzat a miáltalunk képviselt progresszív, illetve 
liberális irány, mely jelen pillanatban nem rendelkezik státusszal.  

A harmadik, a legfontosabb része az, hogy egyfajta növekedést szeretnénk 
produkálni. Ehhez különböző forrásokra van szükségünk. Ezek a források jelen 
pillanatban nem állnak rendelkezésünkre.  

Bocsánat, még annyit, hogy alapvetően azt gondoljuk, nem lehet különbséget 
tenni a zsidó vallási irányzatok között. Az, amit én képviselek, jelen pillanatban a 
világ legnagyobb vallásos zsidó közössége. Magyarországon aránylag kis számban 
létezünk, de van olyan bevett egyház, amelyik hasonló taglétszámmal rendelkezik, és 
bevett egyházként szerepel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay Istvánnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elnézést kérek, röviden annyit szeretnék még 

kérdezni, hogy önök faji vagy vallási alapon határozzák meg magukat. Tehát 
csatlakozhat-e az egyházukhoz olyan személy, aki eredendően nem zsidó származású? 

Köszönöm. 
 
GUBA GERGELY, a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület elnöke: 

Elméletileg csatlakozhat, természetesen, látogathatja a mi hitéletünket. Vannak 
bizonyos szabályok, ugyanúgy, mint ahogy a többi zsidó egyháznál vagy hitközségnél 
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vannak, de nincs semmifajta kirekesztés a mi közösségünkben. (Szávay István: 
Köszönöm.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Nagyon szépen köszönöm. Dönteni fogunk majd, és az eljárás folyik tovább. 

Köszönöm szépen. (Guba Gergely: Köszönöm szépen.)  

A Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége képviseletében 
Kálmán Gábor Kristóf 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 köszöntöm Kálmán Gábor elnök urat, ő a Magyar Reform Zsidó 
Hitközségek Szövetsége képviseletében van jelen.  

Elnök úr, nem akarok ismétlésekbe esni, úgyhogy megadom a szót, tessék, 
parancsoljon! 

Kálmán Gábor Kristóf bemutatkozása 

KÁLMÁN GÁBOR KRISTÓF (Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége): 
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és köszöntöm a bizottság tagjait.  

Az előttem szóló Guba Gergely nagyjából már vázolta a progresszív zsidó 
irányzatot. Amit ő elmondott, azt nem ismételném meg. Talán nem mindenki ismeri 
itt a jelenlévők között, hogy Magyarországon „fedezték fel” a progresszív zsidó 
irányzatot, itt alakult meg a világon először egy ilyen ága a zsidó vallásnak. Ez 
Kossuth idejében nyerte el a bejegyzett státust, amelyet aztán 1850-ben a Habsburgok 
megszüntettek, és innen vándorolt ki az a rabbi, aki aztán Németországból az 
Egyesült Államokba ment, és ott alapította meg a progresszív zsidó ágát a 
judaizmusnak. Ez tehát végeredményben magyar történelmi szállal is rendelkezik.  

Jelenleg Magyarországon körülbelül 70-100 ezer zsidó él, ebből néhány ezer 
az, aki vallási tevékenységben részt vesz. A progresszív ág egy könnyebb lehetőséget 
nyújt az ebbe történő bekapcsolódásra, és mi azt gondoljuk, hogy ha forrásokkal 
rendelkeznénk, akkor ez fel tudna nőni egy olyan vallásgyakorlási, hitélet-megélési 
lehetőséghez, ami szélesítené a vallásos tevékenységet. 

Oktatási tevékenységgel szabadegyetem formájában rendelkezünk, ami 
szabadon látogatható bárki által. Gyermekhitéleti programunk van, gyerektábort 
szervezünk Szarvason minden évben a tagjaink számára. Vallási alapon történik a 
szervezés, nem faji alapon. A progresszív zsidó betérésnél annyi könnyebbség, hogy 
más ortodox, illetve ehhez hasonló zsidó felmenőknél igény, hogy az anya zsidó 
legyen. Nálunk ez nem kizárólagos feltétel, tehát ha az anya nem zsidó, attól még 
zsidóvá tud válni valaki. Tehát ez ennyiből egy lightabb gyakorlása a zsidó vallásnak. 
Ennek megfelelően kellően támadják szerte a világon jobbra-balra. De azért ez a 
legnépesebb ága a jelenlegi és szervezett zsidóságnak. Még annyit hozzátennék, hogy 
maga a neológ ága a judaizmusnak, amely Magyarországon az uralkodó, szintén 
egyféle reform, tehát ők elkezdték ugyanazt a reformot, csak megálltak valahol 
félúton. Ugyanígy a neológia is elismerési problémákkal küzd szerte a világon. 
Nekünk meglehetősen jó a kapcsolatunk a Mazsihisszel, és úgy gondoljuk, hogy 
bevett egyházként be fogunk tagozódni ebbe a magyar zsidó pluralizmusba.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm, fogunk 
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dönteni és az eljárás folyik tovább. Köszönöm szépen. (Kálmán Gábor Kristóf: 
Köszönöm szépen.) 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a napirendünk az egyebek pontig véget ért, befejeztük. 
Az egyebekben egy dolgot szeretnék elmondani, ez a távolmaradás a bizottsági 
ülésekről. A jelenlegi országgyűlési törvény szerint, aki meghatalmazást ír alá, 
távollévőnek kell tekinteni. Ez egy olyan szabály, amely számomra elfogadhatatlan. 
Ha egy négyórás bizottsági ülésen öt percre helyettesített valaki engem, vagy 
bármelyik tagtársat, akkor azt az egész napra távollévőnek kell tekinteni. Ez 
elfogadhatatlan, ezzel a házvezetés is egyetért, és ha igaz, október táján e jogszabályi 
változtatásra megtörténik az előterjesztés. Addig viszont a következőt szeretném 
mondani.  

A házszabály szerint úgy lehet igazoltan távol lenni, ha a bizottsági ülés kezdése 
előtt a bizottság elnökével vagy a bizottság titkárságával ezt az illető képviselő közli. 
Ahhoz, hogy ennek nyoma legyen, az a tiszteletteljes kérésem, hogy aki nem tud jönni 
és azt kéri, hogy helyettesítsük, szíveskedjen e-mailban a bizottság irodája felé ezt 
nyilatkozni. Tehát annak a helyettesítését fogjuk produkálni, aki e-mailban közli és 
ezt a bizottság felé tájékoztatásul megküldi. Nekem ennyi lenne. Ameddig pedig ez a 
szabály van, a statisztika okán az a kérésem, hogy aki el tud jönni, de elmegy, ha nem 
veszélyezteti a határozatképességet, akkor ne adjon meghatalmazást, mert a mai 
házszabály szerint, ha bejövök, aláírom a jelenléti ívet, majd távozok, akkor a 
bizottsági ülés teljes terjedelmében engem jelenlévőnek kell tekinteni. Ha öt percig 
helyettesítenek, de itt voltam három és fél órát, akkor távollévőnek kell tekinteni. Ezt 
az ellentmondást kell feloldani. 

Szávay István képviselő úrnak adom meg a szót! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy végre 

valamiben teljes egyetértésre tudunk jutni az elnök úrral. Nagyon szeretném 
üdvözölni (Elnök: Na!) ezt a bevezetni kívánt vagy javasolt rendszert. Az elmúlt négy 
évben elég sokszor kifogásoltuk, hogy jöttek-mentek az emberek és egy bizottsági 
ülésen belül adott esetben háromszor vagy négyszer cserélgettük, hogy akkor ki kit 
helyettesít. A végén már senki nem tudta, hogy kit kell helyettesíteni. Ezt így nagyon 
korrektnek gondolom, gondoljuk és üdvözöljük is, és örülök, hogy az elnök úr ilyen 
keretek között kívánja tartani a jövőben.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (A képviselők egymás között egyeztetnek. – Apáti István: Plenáris 

csak hétfőn lesz jelen tudásunk szerint!) Elnézést kérek, ez nagyon furcsa. Én nem 
tudok arról, hogy hétfőn plenáris ülés lenne. (Apáti István: Na, na! – Varga József: 
Melyik hétfőn? – Derültség.) A problémám a következő. Ahhoz, hogy hétfői napirendi 
javaslat kikerülhessen, holnap reggel házbizottsági ülésnek kellene lennie. Én járok a 
házbizottság ülésére, de a bizottsági meghívó, amit kedden szoktunk megkapni, a mai 
napig nem érkezett meg. Tehát én nem vagyok biztos a 23-ai plenáris ülésben. De 
abban biztos vagyok, hogy holnap a két törvényjavaslat kapcsán, amely bizottsági 
hatáskörben van, az egyik a köztisztviselőkkel, a másik pedig a kormányalakítással 
kapcsolatos, a részletes vitát a bizottságnak le kell bonyolítania. Ezt jövő hét elején, 
hétfőn, vagy kedden meg kell csinálnunk. Arról nem is beszélve, hogy kilátásba kell 
helyeznem, hogy annak a tíz meghallgatásnak a tárgyában is, amit eddig 
lebonyolítottunk, a bizottságnak állást kell foglalnia. Nem olyan sorsdöntő a kérdés, 
mert a törvény azt írja elő, hogy akármi a bizottság álláspontja, mind a két kérdést, 
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magyarul a törvényjavaslatot is elő kell terjesztenünk az Országgyűlés felé, illetve az 
elutasítás tárgyában a határozati javaslatot is. Ezekről is még dönteni kellene a mi 
számításaink szerint július 10-ig. Mert ahogy én számolom, én legalábbis görcsösen 
ragaszkodom ahhoz, hogy az igazságügyi bizottság május 12-én kapta meg ezeket az 
anyagokat és ennek a bizottságnak ettől a május 12-től számított 60 nap állt 
rendelkezésre, ez fog letelni július 11-én, tehát ezt valamikor meg kell csinálni. (Varga 
József: Most nem tudunk dönteni ezekről?) Elő kell készíteni, ez az egyik, másrészt 
nem tudunk ma dönteni. Eddig azt senki nem kifogásolta és a házbizottságban is az 
hangzott el, hogy a 19-e, tehát a holnapi nap biztos. Az nem biztos, hogy 23-án lesz 
ülés. De valószínűleg 30-án és 4-én, pénteken lesz ülés és az a terv, hogy azzal 
befejeződik a rendkívüli ülésszak. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor ez azt jelenti, hogy lehet, 

hogy jövő héten egyáltalán nem lesz plenáris ülés? Ez is benne van a pakliban? Mert a 
tervezésnél ezt azért nem ártana tudni. (Közbeszólások: Biztosan lesz.) Biztos lesz. 

 
ELNÖK: Valamikor lenni kell, csak én nem tudok másból következtetni, mint 

abból, hogy reggel 9-ig az e-mail címemre nem érkezett meg a házbizottsági meghívó. 
Van egy olyan szabály, amely szerint pénteken délig fönt kell lenni a világhálón a 
napirendi javaslatnak, amit a Házbizottság fogalmaz meg. Most benne van a pakliban, 
hogy lesz hétfőn ülés és pénteken reggel Házbizottság, de vagy holnap, vagy pénteken, 
ahhoz, hogy hétfőn ülés lehessen, házbizottsági ülést kell tartani. (A jelenlévők 
egymás között egyeztetnek.) Az utolsó héten hétfőn és pénteken lesz plenáris ülés, 
30-án és 4-én. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Akkor ezt a részletes vitát szerintem hétfőn délelőttre 

kellene tenni. (Többek: Az új házszabály szerint nem lehet.) Értem. 
 
ELNÖK: Én igyekszem úgy csinálni, hogy lehetőleg a plenáris ülés napján 

legyen a bizottsági ülés, különös tekintettel a vidékről jövő képviselőkre, hogy ne 
kelljen kétszer feljönni Budapestre.  

Reményeim szerint, legalábbis én azt szorgalmaztam, hogy a Fidesz jogosult 
még két alelnöki tisztségre és egy bizottsági tagsági tisztségre, ez csütörtökön dőljön 
el. Azt ígérte a frakcióvezetés, hogy megteszik az előterjesztést. 

Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): A következőt szeretném kérni, bár lehet, hogy 

fölösleges, de a biztonság kedvéért. A múltkori ülésen, amikor az első öt egyház 
meghallgatása volt, mi Apáti képviselőtársammal különböző okokból nem tudtunk itt 
lenni. Azt szeretném kérni vagy kérdezni, hogy mire a döntéshez eljutunk, tehát arra a 
bizottsági ülésre, addig vagy legalább egy nappal előtte mindenképpen kapjuk meg a 
jegyzőkönyvet – ez megoldható-e? (A bizottság főtanácsadója jelzi, hogy a 
jegyzőkönyv már elkészült, és a nap folyamán kiküldik ellenőrzésre.) Tehát az első 
körre? Jó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Amennyiben további nincs (Nincs jelentkező.), nagyon szépen 

köszönöm. 
A bizottsági ülést berekesztem. Majd meglátjuk, hogyan folytatódik. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  
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Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lestár Éva és Prin Andrea 


