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Napirendi javaslat  
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közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 14/C. § 

(1) bekezdése alapján) 
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vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 14/C. § 

(1) bekezdése alapján)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat és 
mindenkit, aki érdeklődéssel figyeli a munkánkat. 

Megállapítom, hogy Varga József képviselő úr helyettesíti Demeter Zoltán 
képviselő urat, Vas Imre képviselő úr helyettesíti Vigh László képviselő urat, Papcsák 
Ferenc alelnök úr helyettesíti Budai Gyula képviselő urat, és jómagam pedig Vitányi 
István képviselő urat helyettesítem. A bizottság határozatképes. 

A napirendet terjeszteném elő az írásbelivel egyezően. Tulajdonképpen egy 
pontunk van, amelyiknek van a) és b) pontja, ez a tíz eddig meghallgatott egyházi 
bejegyzés iránti kérelemmel érintett egyházi közösség ügye és az egyebek. Kérdezem, 
hogy a napirenddel kapcsolatban bárkinek van-e észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk a napirendről. Aki a napirendet 
elfogadja, kérem, szíveskedjen szavazni. (Szavazás.) Tíz igen. Egy tartózkodás vagy 
egy nem? (Szávay István: Tartózkodás.)  

Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
napirendet elfogadta. 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény módosításáról szóló T/… számú törvényjavaslat 
(Döntési bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 
14/C. § (1) bekezdése alapján) 

A vallási közösségekkel történő állami együttműködés 
elutasításáról szóló H/… számú országgyűlési határozati javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 
14/C.  § (1) bekezdése alapján)   

Tisztelettel, a bizottsági titkárság elkészítette mind a két variációnak megfelelő 
döntést, amelyet a tisztelt képviselő urak írásban megkaptak a meghívó 
mellékleteként. A törvény szerint függetlenül attól, hogy mi a bizottság álláspontja, a 
bizottság köteles megcsinálni az egyházi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatot, ez a bejegyzés esetén kerül elfogadásra, és amennyiben ezt a 
törvényjavaslatot nem fogadja el, akkor ott kell hogy legyen annak a határozati 
javaslatnak a szövege, amellyel az Országgyűlés a bejegyzés iránti kérelmet elutasítja. 

Tisztelt Bizottság! Én arra teszek javaslatot, hogy mind a tíz esetben - akiket a 
bizottság volt szíves meghallgatni – nemleges álláspontot foglaljon el a bizottság. A 
nemleges álláspont lényege az, hogy az alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése szerint az 
egyházi közösségeknél feltétel az, hogy a közéletben való szereplést az eddigi 
gyakorlatuk alapján tudják bizonyítani és valószínűsíteni az állammal való 
együttműködést. Arra teszek javaslatot, hogy ennek a hiányában mind a tíz egyházi 
közösség bejegyzését utasítsuk el. Tehát hangsúlyozom, bemegy az Országgyűlés elé a 
törvényjavaslat, ami a bejegyzésről szól, és bemegy - ha a bizottság megszavazza - az a 
határozati javaslat, amely mind a tizet elutasítja. 
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Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
(Jelzésre:) Szabó képviselő úrnak adok szót. 

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A bizottságnak valóban 
az volt a feladata, hogy eldöntse, hogy a vallási tevékenységet végző szervezetek a 
közösségi célok érdekében képesek az állammal való együttműködésre. Az 
együttműködési készséget, képességet pedig nyilván az alapszabályából lehetett 
megállapítani ezeknek a szervezeteknek, illetve abból, hogy hány főt számlálnak ezek 
a szervezetek, valamint hogy végeznek-e valamilyen olyan közösségi célt, feladatot 
akár oktatási, szociális területen, amelyek az államtól átvállalt feladatoknak 
minősülnek.  

Minekutána Balog Zoltán miniszter határozata szerint e tíz szervezet 
mindegyike megfelel az egyházakkal szemben támasztott objektív feltételeknek és a 
nemzetbiztonsági átvilágításuk is megtörtént, én nem egészen értem, hogy miért kéne 
nekünk elutasító határozatot benyújtani a parlamentnek. Úgyhogy azt kérem, vagy 
azt javaslom, hogy a bizottság az országgyűlési határozatot ne nyújtsa be, a 
törvényjavaslatot igen. Az indoklás negyedik oldalának második soráig, egészen 
addig, hogy a 2014. július 8-i ülésen a törvényjavaslatot az előírt határidőben 
benyújtotta, ott a törvényjavaslatot befejeznénk, az indoklás fennmaradó részét már 
ne fogadja el a bizottság, valamint az országgyűlési határozati javaslatot se fogadja el 
a bizottság azért, amit az indoklásban el is mondtam, hogy nem látom indokát annak, 
hogy ha a miniszter úr szerint az egyházakkal szemben támasztott objektív 
feltételeknek megfelelnek ezek a szervezetek, akkor miért ne tenné a bizottság azt, 
hogy egyébként javasolja ezt a tíz szervezetet az Országgyűlésnek, hogy fogadja el az 
egyházi státusz elismerését. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, el kell hogy mondjam, elmondom még egyszer: a 

törvény rója ránk azt a kötelezettséget, hogy álláspontunktól függetlenül a 
törvényjavaslatot is és a határozati javaslatot is el kell készíteni, és kötelesek vagyunk 
beadni az Országgyűlésnek. Ez nem szabadon választott dolog. Ezt akkor is meg 
kellett tenni, amikor az eredeti 14 egyház bejegyzésére került sor, annak a vitának is 
része volt a határozati javaslat, de figyelemmel arra, hogy elsősorban a törvényről 
döntött az Országgyűlés, és ez a törvény elfogadásra került, az országgyűlési 
határozatról már nem született rendelkezés. Maga a törvény szabályozza, hogy ilyen 
esetben mi történik a határozati javaslattal. Ez egy olyan kötelezettség, ami alól nem 
tudunk kibújni.  

Azt viszont, amit ön elmondott, én módosító indítványnak fogom tekinteni, és 
erről mindenféleképpen a bizottság fog dönteni. Tehát itt van egy előterjesztett 
általános előterjesztés, amit a bizottsági titkárság javaslatként előterjesztett, és van 
Szabó Sándor képviselő úr módosító indítványa, de nem akarom lezárni a vitát, 
hanem kérdezem, hogy a bizottság többi tagja kíván-e szólni (Jelzésre:), vagy akár 
Szabó Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Megértettem, elnök úr. Valóban azt szeretném 

kérni, hogy módosító javaslatként fogadjuk el, hogy az elutasítással szemben ezen 
egyházakat ne utasítsa el a bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az a kérdésem, képviselő úr, hogy mind a tíz egyház bejegyzésére 

vonatkozik-e az indítvány. 
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SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Kiemelhetném a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösséget, hiszen ők a tíz vallási szervezet közül valóban messze 
bizonyították mind szociális, mind oktatási téren, hiszen iskolákat működtetnek, 
szociális otthonokat, gondozóházakat működtetnek, és több mint 17 ezer bejegyzett 
tagjuk van, ami a 0,1 százalékot, ami az elismeréshez szükséges, bőven meghaladja. 
Nem kívánok ilyen kiemelést tenni, hanem azt kérném, hogy a módosító javaslat 
mind a tíz szervezetre vonatkozzon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Értettem. (Jelzésre:) Szávay István képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. A napirend kapcsán ebben 

tartózkodtam. Továbbra is fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy az egész eljárás és 
az egész egyházügyi törvény, amit önök többszörösen alkotmányellenesen, 
házszabályellenesen és nem tudom, milyen elképesztő módon elfogadtak, a mai napig 
sem tudnak belőle normálisan kijönni, mert nem tudják kezelni ezeket a lehetetlen 
helyzeteket, amelyeket ez az önök által meghozott törvény eredményezett. Tekintve 
azt, hogy az Országgyűlés, a magyar törvényhozás dönt arról, hogy milyen vallási 
közösségek minősülhetnek egyáltalán egyháznak, és ezek milyen jogokat kaphatnak, 
továbbra is fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy erről nem a parlamentnek, nem az 
Országgyűlésnek kellene döntenie. Ha pedig ez mégis így van, mint ahogy így van, 
akkor meg nem értem, hogy miért volt szükség az elmúlt hetek meghallgatásaira. 

Amennyiben elnök úr, és elnézést kérek, hogy prekoncepcióval élek, de ha 
most az elnök úr ezt az álláspontját itt megtette, amivel ezt az elutasítást indokolta, 
utólag visszagondolva nem látom azt, hogy itt bármelyik egyháznak esélye lett volna 
önöket meggyőzni arról, hogy bevett egyházak lehessenek. Ez egy teljesen felesleges 
színjáték volt, idecitálni az egyházi vezetőket, akik bemutatkoznak, kérdezgetnek, 
vagy kérdezgetünk tőlük, aztán utána egy csomagban bármilyen mérlegelés nélkül 
döntünk. Lehet az is mérlegelési szempont, amit az MSZP-s képviselőtársam 
mondott, lehetnének más mérlegelési szempontok és egyébként, önöket a legkevésbé 
sem érdekli ezek szerint, hogy milyen egyház milyen munkát végzett, vagy egymáshoz 
képest mennyire komoly. Itt vannak több tíz éves, sőt évtizedek óta működő 
közösségek, vannak olyanok, akik három évvel ezelőtt szakadtak ki egy másik 
harminc fős társaságból vagy kétszáz fősből, vagy nem tudom, tehát itt objektíven 
össze lehetne hasonlítani egyébként, ha akarnánk ezeknek a felekezeteknek a 
tevékenységét. Úgy látom, hogy egy előre megírt koncepció szerint zajlott le ez az 
egész történet, ami szerintem méltatlan mindezekhez az egyházi vezetőkhöz, akiket 
ide becitáltunk, és méltatlan egyébként a Magyar Országgyűléshez is. 

Én legszívesebben azt támogatnám egyébként, amit itt a képviselőtársam 
felvetett, de nem fogom megtenni, továbbra is tartjuk magunkat ahhoz az elvi 
állásponthoz, hogy nem kívánunk ebben a folyamatban, ebben a formában részt 
venni. Ezt a felelősséget, ami ebből a helyzetből adódik, és amiből egyébként önöknek 
már nem kevés kellemetlensége volt az elmúlt években, viseljék és hordják egyedül, 
merthogy ebből példátlan cirkusz és botrány lesz, ez most garantálható, most 
borítékolható. Ez legyen az önök felelőssége továbbra is, mi ebben nem kívánunk 
osztozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy 

a rendezés jogszabályszerűségével és az egész eljárással én sem értek egyet. Én 
próbálkoztam, és van is rá remény, hogy az igazságügy-miniszter úrral közreműködő 
EMMI-vel sikerül egy új törvényt alkotni, vagy legalábbis ugye kronológiai 
sorrendben az van, hogy megszületett az egyházügyi törvény, és azt követően született 



- 8 - 

meg az az alaptörvény-módosítás, ami majdhogynem ellentmond a hatályos 
törvénynek, tehát ezt mindenféleképpen muszáj szinkronba hozni. 

A másik pedig az, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egyházi 
szervezetek meghallgatása nem kívánságműsor volt, és nem az elnök fejéből pattant 
ki, hanem a törvény írja elő, hogy a bizottság köteles meghallgatni. Tehát úgy, ahogy 
elmondtam Szabó képviselő úrnak, hogy mind a két variációt elő kell terjesztenem, a 
bizottságnak meg kell keresnie a Nemzetbiztonsági bizottságot, a bizottság köteles 
meghallgatni ezeket a szervezeteket, és a bizottság azután tud dönteni. Nem tudok 
mit csinálni, mint a hatályos jogot kell követnem, akkor is, hogyha bennem is nagyon 
sok kritikai kérdés mozdul meg; igyekszem majd a jövőre vonatkozóan ebben is lépni.  

Kérdezem a bizottság többi tagját. (Jelzésre:) Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Meg szeretném erősíteni Szabó Sándor képviselőtársamat abban, hogy a 
bizottság úgy foglaljon állást, hogy nem utasítja el az egyházközösségeket, és főleg a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, mert, ha belenézünk az adatokba, 
akkor látjuk, és amit a vezetője itt elmondott, azt gondolom, az mindenképpen 
mindent felülír, hogy el legyen utasítva, és azért is, mert hogyha belegondolunk abba, 
hogy 17 ezer tagja van ennek a testvérközösségnek, ezenkívül számtalan olyan 
intézményt működtet, mint például a Wesley János Lelkészképző Főiskolát vagy 
éppen az óvodát ugyanezen a néven, de lehetne az általános iskoláról is beszélni. 
Tehát, hogyha közel több mint 2-300 ezer emberrel foglalkozott az elmúlt tíz évben, 
hogyha erre nem lehet azt mondani, hogy ez emberközeli, és ez Magyarország érdekét 
szolgálja, akkor nem tudom, melyik az a szervezet, amelyik igazán ezzel a kérdéssel 
úgy tudna foglalkozni, hogy megkapja ezt a státuszt. Tehát ezért én azt gondolom, 
hogy ha valaki, akkor őneki mindenképpen meg kéne kapnia, de természetesen én is 
ugyanazt az álláspontot képviselem, hogy mind a tízre vonatkozzon az, hogy kapja 
meg ezt a státuszt. 

Továbbmennék: a nemzetbiztonsági átvilágítás is megtörtént ezeknél az 
egyházközösségeknél, mindenhol mindent rendben találtak, tehát nincs 
nemzetbiztonsági kockázat egyetlenegy közösségnél sem. Tehát, ha megvan a 
közösséghez való kapcsolódási pont minden esetben, megvan az, amivel a törvénynek 
mindenképpen meg kell felelnie, hogy a nemzetbiztonsági kockázat rendben legyen, 
akkor viszont nem tudom, hogy az indoklásba majd mit fogunk beletenni.  

Illetve még szeretnék arra hivatkozni, amit elmondtam már az elmúlt ülésen is, 
hogy ebben az esetben volt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának egy 
állásfoglalása, amely pozitív volt, az Alkotmánybíróság is foglalkozott ezzel a 
kérdéssel, és nem talált semmilyen kivetnivalót, ezért azt gondolom - és Szávay 
képviselő úrral hadd értsek ebben egyet -, hogy nagyon nehéz lesz ezt 
megmagyarázni, hogy mi az oka az elutasításnak. Ha volt egy strasbourgi, egy 
alkotmánybírósági állásfoglalás, és most az ellenzéknek egy része is azt mondja, hogy 
erre szükség van, hogy ők megkapják ezt a bejegyzést, akkor én azt gondolom, hogy 
nemcsak a politikai kérdést kell ebben az esetben megvizsgálni, hanem a valós 
tényeket is meg kell vizsgálni - a valós tényeket elmondtam egy pár gondolatban, de 
lehetne sorolni egész nap, hogy milyen dolgokat tettek az egyházközösségek -, ezért 
én fontosnak tartanám azt, hogy ebben a kérdésben a bizottság az előterjesztéshez 
képest egy más javaslatot fogadjon el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzés, hogy megítélésem szerint a 

magyar nemzet érdekeit lehet úgy is képviselni, hogyha valaki nem bevett egyház, 
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tehát ez a kettő nem zárja ki egymást, de mindegy. Azt szeretném kérdezni, hogy van-
e további hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor lezárom a vitát.  

Határozathozatalok 

Ígéretemnek megfelelően először a Szabó Sándor képviselő úr által tett 
módosító indítványt terjesztem elő. A módosító indítvány lényege az, hogy a bizottság 
úgy foglaljon állást, hogy támogatja mind a tíz bejegyzést, és az indokolás utolsó 
másfél bekezdése maradjon el. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 2 igen. Aki ezt nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 8 nem. És egy tartózkodás van? (Szávay István: Nem kívánok részt venni a 
szavazásban.) Szávay képviselő úr nem kíván részt venni a szavazásban.  

Tisztelettel, akkor most már csak egy kérdés van hátra, az eredeti 
előterjesztésről kell szavazni. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja az eredeti 
előterjesztésünket. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a törvényjavaslat előterjesztését megszavaztuk.  

A törvény szerint meg kell szavaznunk a határozati javaslat előterjesztését is. 
Tehát változatlan indokolással a lényege ennek a második szavazásnak, hogy a 
bizottság többsége úgy foglal állást, hogy egyik egyház se kerüljön bejegyzésre. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem, és változatlanul Szávay képviselő úr nem vesz 
részt a szavazásban. 

Annyit szeretnék elmondani tájékoztatásul, hogy ez valószínűleg az őszi 
ülésszakon fog a plenáris ülés elé kerülni, természetesen a törvényjavaslathoz 
módosító indítványt lehet előterjeszteni, és akkor a törvényjavaslat elfogadása a 
rendes törvényalkotási rend szerint fog bonyolódni. Tisztelettel, ezzel az első 
napirendi pontot lezártuk. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e bárkinek bármilyen előadnivalója. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs… (Jelzésre:) Bocsánat, Szávay képviselő úrnak adom 
meg a szót. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Esetleg tudunk arról, hogy bármikor, bármiért kell 

még a nyár folyamán találkoznunk? 
 
ELNÖK: Nagyon szívesen elmegyek sörözni a képviselő úrral, de hivatalos 

munkáról tudomásom szerint nem kell, hogy gondoskodjunk. Én nem tudok semmi 
olyan indokot arra, hogy a nyári szünet alatt bármilyen bizottsági tevékenység lenne. 
A mostani házszabály még az elnök lehetőségeit is korlátozza, mert nem lehet csak 
úgy, habókra összehívni a bizottságot, csak házbizottsági vagy házelnöki 
hozzájárulással, de én ígérem, hogy kísérletet sem teszek erre.  
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A bizottság valamennyi tagjának, a munkatársaknak és az érdeklődőknek 
nagyon jó nyarat, pihenést kívánok, és ősszel folytatjuk a munkánkat. Az ülést 
berekesztem. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11óra 27 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Vicai Erika 


