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Módosító iavasla t

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján a vallási közösségekkel történő állami együttműködés elutasításáról szóló
H/795 . számú határozati javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A határozati javaslat 1 . pontja az alábbiak szerint módosul :

Az Országgyűlés az Alaptörvény VII . cikk (4) bekezdése [alapján], valamint a lelkiismereti
és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közössége k
jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 14/C . § (4) bekezdésében
[foglalt kötelezettségének eleget téve] alapján a mellékletben meghatározott vallási

közösségekkel történő állami együttműködést
a) annak ellenére, hogy a kérelmező vallási közösségek az Ehtv-ben rögzített objektí v
feltételeknek mindenben megfelelnek ,
b) kizárólag politikai megfontolásból ,
c) érdemi indokolás nélkül
jaz Országgyű lés] elutasítja .



Indokolás

Már maga az Ehtv . konstrukciója is elfogadhatatlan, miszerint a mindenkori parlament i
többség saját politikai ízlése alapján döntheti el (az együttműködési készség szubjektív
megítélése alapján), hogy a törvényben el őírt feltételeknek megfelelő vallási szervezetek
közül, melyek válhatnak elismert egyházzá .

A határozati javaslatban tíz olyan vallási közösség egyházi elismerésének megtagadásá t
javasolják, amelyek Balog Zoltán miniszter határozata szerint megfelelnek az egyházakka l
szemben támasztott objektív feltételeknek, és nemzetbiztonsági átvilágításuk is megtörtént .

Ráadásul a határozati javaslat az Ehtv . 14/C. § (4) bekezdését megsértve nem adja részlete s
indokolását annak, hogy az egyes szervezetek esetében mi az elutasítás indoka. Az össze s
szervezetre vonatkozóan csupán azt a sommás véleményt rögzíti, hogy a „ közösségi
tevékenységüket a társadalom egészére vetítve csekély hasznosulással végzik” . Mára tehát a

Fidesz hatalomgyakorlásának önkénye olyan szintre jutott, hogy a tisztességes eljárá s
látszatára sem adnak .

Az indokolás visszásságát kiválóan példázza, hogy az el őterjesztés még az Iványi Gábor
vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség esetében sem látja igazoltnak a

közösségi célok érdekében történő együttműködés iránti szándékot és annak hosszú távú

fenntartására irányuló képességet . Állítják ezt arról a vallási közösségrő l, ami több ezer hívet

számlál, főiskolát, művészeti iskolát, általános és középiskolákat, idősotthonokat és a

hajléktalanok számára „Fűtött Utcát” üzemeltet .

A határozati javaslat 1 . pontjának jelenlegi szövegével szemben az Országgy űlésnek nem

kötelessége az együttműködés elutasítása. A határozati javaslat a valós jogi és politikai

helyzetet csak az általunk javasolt módosítással tükrözi .

Budapest, 2014 . szeptember 15 .
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