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Módosító javaslat

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 lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak ,

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7409. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük el ő :

A törvényjavaslat 3. -óban az Ehtv. 9. §-át módosító rendelkezés a következólc szerin t
módosuljon :

„9. § (1) Az állam és a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek együttműködnek a

közjó előmozdításában. Az állam támogatást nyújt[a jogi személyiséggel rendelkező vallás i
közösségekkel történelmi és kulturális értékeket meg őrző , nevelési-oktatási, fels őoktatási,
egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy
sporttevékenység, valamint más közcélú tevékenység ellátására megállapodást köthet ]
azoknak a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségeknek, amelyek történelmi é s
kulturális értékeket megőrző, nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális ,
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet jogszabályban foglal t
feltételek szerint végeznek . A közfeladat állami támogatásának mértéke a tevékenysé g
ellátásának jogszabályban meghatározott objektív mutatóihoz igazodik . történelmi és

társadalmi szerepük, társadalmi elfogadottságuk, beágyazottságuk, szervezettségük, a z

általuk hagyományosan végzett közcélú tevékenységek során szerzett tapasztalataik és —

az együttműködéssel érintett közcélú tevékenységek sajátosságaihoz igazodva — az azok
ellátásához szükséges feltételek fennállásának figyelembe vételével] .



1(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti kiemelkedő jelentőségű közcélú tevékenységeket
szervezettségük, társadalmi támogatottságuk, történelmi és társadalmi szerepük ,
valamint ilyen tevékenységek ellátása során szerzett tapasztalataik alapján hosszú távo n
ellátni képes és kész bejegyzett egyházakkal azonos elveken alapuló átfog ó
együttműködési megállapodást köthet.

(3) A (2) bekezdés szerinti együttm űködési megállapodást törvényben kell kihirdetni. A
megállapodásban részes bejegyzett egyház az Alaptörvény VII . cikk (4) bekezdése szerinti
bevett egyháznak minősül. A megállapodás törvényben történ ő kihirdetése a
megállapodás érvényességét és hatálybalépését nem érinti .] "

Indokolá s

A Javaslat szerint az állam nem csupán a bevett egyházaknak biztosít(hat) sajáto s

jogosultságokat, hanem a jogi személyiséggel rendelkez ő valamennyi vallási közösségnek [pl .

vö. Javaslat 3 . §: 9/D. § (2)-(3) bekezdés], de hogy a valóságban biztosít-e effél e
jogosultságokat, arra nézve nincsen jogi rendelkezés, ezáltal garanciális szempontbó l

értékelhetetlenek ezek a nagy reményű rendelkezések .

A Javaslat nem teljesíti azt az alkotmányjogi követelményt, amely szerint a vallási

közösségekre vonatkozó közös szabályok mellett az együttm űködés feltételeit is sarkalato s

törvénynek kell meghatároznia. Jelenleg a Javaslat az együttműködésnek csak az id őtartamára

(határozott időre vagy átfogó jelleggel) utal, a feltételeire nem, továbbá a hosszabb távú

együttműködési képességet eleve csak a bejegyzett egyházakról feltételezi .

A közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvétel a vallási közösségek számár a

jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén lehetséges . A közfeladathoz kapcsolódó

állami hozzájárulás/támogatás rendszerét is kizárólag objektív szempontok határozhatják meg .
Ezzel szemben a Javaslatban a vallási közösségekkel való együttm űködés feltételei éppúgy

szubjektívek, mint korábban az egyházkénti elismerés feltételei voltak .
Álláspontunk szerint a történelmi és kulturális értékeket meg őrző , nevelési-oktatási ,

felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturáli s

vagy sporttevékenység, valamint más közcélú tevékenységet jogszabályban meghatározot t
követelmények szerint ellátó jogi személyiséggel rendelkez ő vallási közösségek mindegyikéve l

az államnak megkülönböztetés nélkül kell együttműködnie . Az együttműködés kérdésébe n

mérlegelésnek nincs helye . Ha az állam együtt kíván működni közcélú tevékenységet ellátó
vallási közösséggel, akkor az adott tevékenység tekintetében azonos feltételekkel rendelkező
valamennyi vallási közösséggel meg kell állapodnia . Ha az állam például köznevelés i

intézmény fenntartását támogatni kívánja, az ilyen intézményt fenntartó vallási közösségek

„milyenségét” nem, csak a köznevelési intézmény működésének objektív módon meghatározot t

feltételeit vizsgálhatja.
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A feltételeket pedig — sarkalatos törvényben — úgy kell megállapítani, hogy azok teljesítésére
elvileg bármelyik vallási közösség képes legyen, vagy objektíve képessé válhasson . A
megállapodás törvényi kihirdetése — amellett, hogy felesleges — ezt nem pótolhatja .
Lényegében tehát nem lehet olyan vallási közösség, amellyel az állam azonos feladat
jogszabálynak megfelel ő ellátása esetén nem vagy más egyházakhoz képest különböző
feltételek mellett működik együtt.
Az állam megint válogatni akar a vallási közösségek közül, továbbra sem emészti meg azt, hogy
erre alkotmányosan nincs lehetősége. Módosító javaslatunk elfogadása hiányában változatlanu l
diszkriminatív lesz a törvényi szabályozás, és ismételten mind az Alkotmánybíróság, mind az
Emberi Jogok Európai Bírósága döntését kikényszeríti .

Budapest, 2015 . november 18.

Tóbiás zsef
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Dr. Bárándy Gergely (MSZP )
országgyűlési ké iselő

	

országg ési képvisel ő

3


	page 1
	page 2
	page 3

