Egyházpolitika és támogatások
Vendég Szászfalvi László államtitkár

„Amikor az állam és egyház együtt tudott működni, akkor az ország is működött” –
hangsúlyozta Szászfalvi László a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP Protestáns Műhely
elnöke, aki a Buda Környéki Protestáns Műhely meghívására látogatott Pátyra
szeptember közepén.
Miután megnézte az épülő pátyi katolikus templomot, amelyre az államtitkárság idén adott
több mint tízmillió forint támogatást, a pátyi református gyülekezeti házban tartott előadást az
állam és egyház kapcsolatáról, az új egyházi törvény sajátosságairól.
Elöljáróban ismertette a kormány új egyházpolitikájának alapelveit, kiemelve az állam-egyház
természetes szétválasztása mellett az együttműködést, a létező és születendő közösségek
támogatását, az infrastruktúra és a materiális keretek megteremtésével együtt a lelki-szellemimissziós-kulturális tevékenységük segítését. A szakpolitikus beszélt a már elindított, új
támogatási rendszerről, amelyben nem pályázati procedúra alapján, hanem könnyítettebb
eljárásban lehet igényelni különféle projektekre támogatást az Államtitkárságtól. Ezek öt
kategóriát ölelnek foglalnak magukba: az egyházi kulturális örökség rekonstrukciója és egyéb
beruházások, az egyházi kulturális programok, a templom és iskola program a gyermek- és
ifjúsági munkát támogatására, az egyházi szórványok életének a segítése, ami a határon túli
szigeteket, az anyaországi periférikus területeket és az agglomerációkban, a nagyvárosokban
megjelenő új közösségek életét hivatott könnyíteni, valamint a testi és lelki kenyér program,
amely mozgósítja a közösségeket. Megtudtuk, a következő igénylési időszak novembertől
indul, és főleg januárban, februárban várják az igényléseket. Az új egyházi törvényről
elmondta, hogy európai viszonylatban egy közepesen szigorú törvény született, hiszen az
Egyesület Királyságban csak az anglikán egyház egyházi státusú, a többi civil szervezetként
működik, sőt, az USA-ban minden egyház civil szervezet. Magyarországon jelenleg 14
közösség maradt egyházi státuszban, de jelezte az államtitkár, hogy most érkeznek a
kérvények a továbbiakra. Ősszel új civil törvény elfogadását tervezi a parlament. Év végére
meglesz az új egyházi regisztráció , és végig gondolják az 1%-ok ügyét, valamint az
egyházfinanszírozási törvényt is. Kérdésre válaszolva Szászfalvi elmondta, hogy nem
államosítják vissza az egyházi iskolákat, de az oktatási törvény tervezete szerint a béreket és
járulékokat az államtól kapnák egységesen és direkt az egyházi oktatási intézmények is.

