
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Szóbeli választ igénylő kérdés

Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2010.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani Dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszterhez

Mikor szüntetik meg a vallásszabadság alkotmányellenes korlátozását, a magyar
evangéliumi testvérközösség diszkriminálását?

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországon hét éve megszűnt a vallásszabadság. Az új egyházügyi törvényt bírálta az
Európa Tanács emberi jogi biztosa és a Velencei Bizottság, az Alkotmánybíróság pedig
kimondta, hogy a több száz egyházat alkotmányellenesen foszt meg jogállásától.

Önök az alaptörvény és az egyházi törvény kétszeri módosításával remélték továbbra is
fenntarthatni az egyházak jogfosztottságát. Előírták a tízezres taglétszám igazolását, amit a
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség teljesített. Balog Zoltán miniszter
megállapította, hogy a közösség megfelel a regisztráció föltételeinek, ám saját törvényük
rendelkezéseit megszegve az Országgyűlés a kérdést 4 éve nem tűzi napirendre.

A strasbourgi emberi jogi bíróság szerint a törvény sérti az egyesülés, valamint a vallás
szabadságát, az Alkotmánybíróság pedig alkotmányellenesnek mondta ki a regisztráció egyes
feltételeit. Az ezt korrigáló törvényjavaslatot elutasították. Tavaly az Alkotmánybíróság
megállapította az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértését, a strasbourgi bíróság pedig
egymilliárd forintot ítélt meg a Testvérközösségnek a jogfosztásból eredő anyagi hátrány
fejében. Idén az egyház az Európai Tanácshoz fordult, hogy érje el a strasbourgi ítélet
végrehajtását, az Alkotmánybíróság pedig a minap újra kötelezte az Országgyűlést, hogy a
MET jogállását az év végéig szabályozza.

Kérdezem ezért Miniszter urat:

1. Mikor állítják helyre a vallásszabadságot?
2. Mikor hajtják végre az Alkotmánybíróság döntését a Magyarországi Evangéliumi

Testvérközösség és a többi jogfosztott egyház diszkriminációjának megszüntetéséről?
3. Egyeztettek-e a törvény rendelkezéseiről az érintett egyházakkal is, vagy csak a

katolikus klérussal?



4. Fölülírhatja-e a miniszterelnök Iványi Gábor iránti személyes gyűlölete az Önök által
elfogadott alaptörvényt és hazánk nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit?

Budapest, 2018. október 19.
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