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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18679. számon előterjesztett, A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló 1990 . évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
december 6-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság egyszerre döntött a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről, és
általános vitára való alkalmasságáról. A bizottsági ülésen mindkét Előterjesztő - Dr.
Szili Katalin Házelnök (MSZP) és Tóbiás József (MSZP) képviselők - személyesen is
részt vett és szóban is kifejtették, hogy miért tartják fontosnak az önálló képviselői
indítvány benyújtását. A törvényjavaslat a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról szóló 1990. évi IV . törvény 15 . §-ának (1) bekezdését kívánja
kiegészíteni - a 133/2004. (XII.23 .) országgyűlési határozattal megerősített - Európai
Alkotmány létrehozásáról szóló Szerződés 1-52 . Cikk (3) bekezdésében található
rendelkezésekkel megegyezően .

A törvényjavaslat általános indokolása hivatkozik, illetve felsorolja azokat a
dokumentumokat, amelyekben megfogalmazódott a kölcsönösség elvét figyelembevevő
állam és az egyházak közötti rendszeres dialógus, különös tekintettel az 1999 . évi LXX .
törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között kötött
(Vatikáni) Megállapodásra . Szóbeli kiegészítésükben az Előterjesztők hivatkoztak az
Amszterdami Szerződésre is . Elmondták, hogy a „békesség" és „partnerség" jegyében
nyújtották be javaslatukat .

Bizottsági ajánlás



A bizottság meghallgatta a Kormány képviseletében jelenlévő Gulyás Kálmán
egyházi ügyekért felelős címzetes államtitkárt (NEKÖM) is, aki a javaslatot támogatta .

A többségi vélemény képviselői a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét
támogatták (IOi), a bizottság szabaddemokrata tagja nem támogatta .

Az általános vitában az ellenzéki képviselők részéről számos ellenérv hangzott
el. A benyújtott törvényjavaslat normaszövegét beillesztették a hatályos 1990 . évi IV .
törvény szövegébe, és úgy ítélték meg, hogy nem passzol minden vonatkozásban, illetve
minimum szövegpontosításra szorul . Az idézőjelbe tett szövegnek nincs állítmánya, bár
az előző három bekezdésből (15 . § (1)-(3)) világosan kitűnik, hogy az az egyház .
Különösen a „különleges hozzájárulásukat" kifejezést tartották levegőben lógónak . Az
ellenzéki véleményt képviselők értelmetlennek tartják a nem létező Európai
Alkotmányra való hivatkozást. Véleményük szerint e kérdésekben az Uniónak
egyébként sincs kompetenciája, e kérdéseket a nemzeti jognak kell vagy nem kell
kezelnie. Megkérdőjelezték a kisebbségi vélemény képviselői a törvényjavaslat célját is,
illetve egyes hozzászólók összefüggésbe hozták a közelgő országgyűlési választásokkal .

Ugyancsak ellenvéleményét fejtette ki dr . Fodor Gábor szabaddemokrata
képviselő is . Megítélése szerint „rossz és téves" a kezdeményezés . A bizottság első, volt
elnökeként, akinek nagy szerepe volt a törvényjavaslat elfogadásában, kifejtette
álláspontját az 1990. évi IV . törvényről, amelynek elfogadása a rendszerváltást követően
előremutató volt. Megkérdőjelezte a képviselő, hogy kell-e egyáltalán az államnak
párbeszédet folytatnia az egyházakkal . A vitában többször felmerült a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi IV . törvény módosításának
szükségessége is, amelyről a bizottság már számos alkalommal folytatott vitát, részben
konkrét törvénymódosítási javaslatok kapcsán, részben más, aktuális ügyek miatt .
Különösen az egyházak bejegyzésével kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálata merült
fel többször is, legutóbb épp egy soron következő napirend kapcsán is . (Dr . Merfalvi
Attila adatvédelmi biztos beszámolója a Magyarországi Szcientológia Egyház
adatkezelésével kapcsolatos Közleményéről .)

A hosszú, több mint egy órás politikai és szakmai vita után a bizottság a
törvényjavaslatot nem tartotta általános vitára alkalmasnak (8i, 9n, Ot), annak ellenére,
hogy tárgysorozatba vette .

A bizottság előadója az általános vitában : Szászfalvi László elnök (Fidesz)

Budapest, 2005 . december 07 .
Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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