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AZ 1895. évi XLIII. törvénycikk „A vallás szabad gyakorlásáról” különbséget tesz a „bevett” és az „el-
ismert” vallásfelekezet között. A bevett vallásfelekezetek közé tartozik: a római katolikus, református, 
evangélikus, görögkeleti, unitárius és a zsidó vallásfelekezet.1  

Minden más vallásfelekezet elismertté akkor lehet, ha a hitéletre vonatkozó összes rendelkezéseket 
magában foglaló szervezeti szabályzatot jóváhagyás végett a vallás-és közoktatásügyi miniszternek 
bemutatják, és ha a törvényekben előírt feltételeknek megfelelnek. A jóváhagyás csak akkor tagadha-
tó meg, ha a vallásfelekezet állam-, vagy nemzetellenes, vagy ha a hitelvek, tanok, isteni tisztelet és 
egyéb vallási szertartás, vagy a tervezett szervezet a fennálló törvényekkel, vagy a közerkölcsiséggel 
ellentétben állna, illetve egyetlen egyházközséget sem tudnak felállítani, végül, ha az elnevezés azo-
nos, vagy sérelmes, illetve faji, vagy nemzetiségi jelleggel bírna. Az elismert vallásfelekezetek jogköre 
azonban szűkebb volt, mint a bevetteké, több jogosultság, mint pl. az ingatlanszerzési képesség, hi-
ányzott. A bevett vallásfelekezetek lényegében közjogi testületi státussal bírtak.2 

Az 1947. évi XXXIII. törvény az elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló különbségeket meg-
szüntette. 

Az 1990. évi IV. törvény „A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról” a korábbi 
ateista rendszer visszahatásaként rendkívül liberálisan szabályozta a vallásfelekezetek jogállását, 
melynek egyik szembeötlő jele az volt, hogy valamennyi vallásfelekezetet egyháznak nevezett el, ami 
ugyan csak célszerűségi elnevezés volt3, mégis irritáló volt, hogy akár a destruktív szekta is egyháznak 
minősült. 

Ha az „ecclesia” értelmét irányadónak vesszük, az „” értelmét a görög kifejezés alapján, 
melyet a római eredetű nyelvek is átvettek, akkor az egyház fogalma alatt nem csupán annak evilági 
oldalát, hanem lelki jellegét is, valamilyen keresztény felekezethez való tartozását értjük. Vallási kö-
zösségnek viszont a nem keresztény vallások követőinek ugyanilyen csoportját nevezik. 

Nagy hiányossága volt az 1990. évi IV. törvénynek, hogy a bejegyzéshez nem kívánta meg annak iga-
zolását, hogy az „egyház” valójában vallási tevékenység céljából alakul. A gyakorlat azt mutatta, hogy 
az állami támogatás biztosítása volt legtöbb esetben az elsődleges érdek. 

A gyakorlati élet igazolta, hogy az 1990. évi törvény alapján létesült több mint 300 vallási közösségre 
nem volt szükséges, már azért sem, mert a kisebb felekezetek megengedhetetlen módot támadták a 
nagyobbakat. A szélsőséges tanításokkal is sok visszaélés történt, néha teljesen elszigetelték család-
juktól a fiatalokat és ezzel az egyházak közti egyenlőség elvét megsértették.4 Különösen sok volt a 
panasz a szcientológiai egyházra. 
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A Parlamentben több kísérlet is történt ezeknek a hibáknak a kijavítására irányuló törvényjavaslatok 
megtárgyalására, ezeket a javaslatokat azonban sorra elutasították. Végül is csak „A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi C. törvény orvosolta ezeket a hiányosságokat, közben azonban az egyházi státusba 
tartozó egyházak körének szűkítésével éles kritikát gyakoroltak elsősorban a kihagyott egyházak.5 

Csak üdvözölni lehet a Preambulumnak az egyházak kiemelkedő fontosságú és értékhordozó ténye-
zőként való elismerését. Részletesen kifejti a lelkiismereti és vallásszabadság tartalmát. A vallási te-
vékenység pontos meghatározásánál helyeselni lehet, hogy igen részletesen kifejti a törvény, hogy 
milyen tevékenység nem minősíthető vallási tevékenységnek.6 

A törvény gerince az egyházról szóló leghosszabb fejezet. Meghatározása szerint „az egyház, vallásfe-
lekezet, vallási közösség (a továbbiakban egyház) azonos hitelveket valló, természetes személyekből 
álló, önkormányzattal rendelkező autonóm szervezet, mely elsődlegesen vallási tevékenység gyakor-
lása céljából működik”.7 Üdvözölhető az a pont, amely külön hangsúlyozza, hogy az államhatalom a 
közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. 

Az egyházi önkormányzat terjedelmét célszerű lett volna pontosabban meghatározni. 

Az egyház jogalanyiságát nyilvántartásba vétellel nyeri el. A nyilvántartásba vétel feltételei: 

- vallási tevékenység végzése, 

- tanítás lényegét tartalmazó hitvallás és rítus létezése, 

- legalább húsz éves, szervezett formában egyesületként, vagy egyházként működés 

- van felső törvényét, szervezeti és működési rendjét tartalmazó szabályzata, 

- választott vezető, vagy képviselő létezése, vagy kijelölése, 

- tagjai nyilatkozata arról, hogy tevékenységük nem ellentétes az alaptörvénnyel, működésük nem 
sért jogszabályt és mások jogait.8 

Az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a vallási tevékenységgel kapcsolatban álló ille-
tékes miniszternél kell benyújtani, aki azt az Országgyűlés elé terjeszti döntés végett. Ez a módosítás 
a döntési jogosultság tekintetében az utolsó pillanatban történt. Nyilvánvaló, hogy a korábbi gyakor-
lat helyesebb volt, mert így az Országgyűlés döntését, mint politikai döntést, joggal aggályosnak lehet 
eleve tekinteni, még akkor is, ha lehetőség van szakértő alkalmazására a tekintetben, hogy az előter-
jesztő vallási közösség a törvényben meghatározott vallási tevékenységgel kapcsolatos feltételeknek 
megfelel-e, vagy sem. 

Az egyházak működéséről szóló fejezetben9 igen részletes szabályokat olvashatunk gazdasági tevé-
kenységéről, s itt olvashatjuk, hogy az egyházak közcélú tevékenysége és intézményei a hasonló te-
vékenységet folytató állami, önkormányzati intézményekkel azonos mértékű államháztartási finanszí-
rozásra jogosultak. Az egyházak hitéleti célú bevételeit és felhasználását állami szerv nem ellenőriz-
heti. 

                                                           
5
 Dobszay János: Második körös egyházak, HVG. 2011. okt. 8., 12-13. old. 

6
 2011. évi C. törvény 6. § 

7
 2011. évi C. törvény 7. § 

8
 2011. évi C. törvény 14. § 

9
 2011. évi C. törvény 19-30. § 



3 

 

Az egyházak, különösen az egyházi szertartások és az egyházkormányzat zavartalan működése, illetve 
a templomok, temetők és más szent helyek fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben része-
sülnek. 

A törvény biztosítja a nevelési és oktatási intézményekben a hitoktatás tartását és ezzel kapcsolatos 
költségeket. 

Az egyház megszünteti jogutódlással, vagy a nélkül, s a miniszter előterjesztésére az Országgyűlés 
dönt a megszüntetéséről és törléséről, ha tevékenységével felhagy, és vagyonáról nem rendelkezik. 

A záró fejezetben a felhatalmazással kapcsolatos rendelkezéseket olvashatjuk, majd a hatályba lépte-
tő és átmeneti rendelkezéseket. 

A törvény mellékletében az Országgyűlés által elismert 14 magyarországi egyház, vallásfelekezet, 
illetve vallási közösség felsorolása olvasható az alábbiak szerint: 

Minthogy korábban több mint háromszáz vallásfelekezet rendelkezett „egyházi” státussal, sérelmes-
nek tekinthető, hogy mindössze 14 maradt meg, jóllehet a KNDP eredeti javaslata 44 vallásfelekezet-
ről szólt. 

Annak eldöntésénél, hogy melyik vallásfelekezet nyerje el az egyházi státust, nyilván többféle szem-
pontot kell mérlegelni: így az adott vallási közösség közéleti tevékenységének elismertségét, országos 
lefedettségét, nemzetközi kapcsolatait, a korábban elhangzott érveket is alaposan meg kell vizsgálni. 
Véleményem szerint a kisebb keresztény egyházakat mindenképpen az egyházak közé kellene felven-
ni, már nemzetközi szempontok miatt is. A Magyarországi Metodista Egyházat, Evangéliumi Testvér-
közösséget, Hetednapi Adventista Egyházat, Magyar Iszlám Közösséget – az utóbbit már azért is, mert 
az 1916. évi 13. törvénycikkel elismerést nyert – mindenképpen fel kellene venni. Legtöbb esetben 
azonos teológiai gyökerű, esetleg csak keletkezésük körülményeiben eltérő, máshová hangsúlyt tevő 
vallási közösségekről van szó. Ezeket nem lenne szabad továbbra is kirekeszteni és kérelem nélkül ki 
kellene javítani az egyházak körét. Így különösen gondolni kellene a Hetednapi Adventista Egyházra 
is, amely a baptista egyházból 1845-ben kiszakadt és már azért is, mert ez szerepel a 14 egyház kö-
zött, már méltányossági alapon, de azért is, mert a reformáció örökösének tekinthetők, méltók jogál-
lásuk rendezésére. 

Bár az új törvény értelmében lehetőségük van egyházi elismertségüket kérni, a számukra kedvezőtlen 
döntés megszakította jogfolytonosságukat, a korrekcióra csak a jövő évben van lehetőség a vonatko-
zó jogszabály hatálybalépése miatt. Minthogy a kisebb egyházaknál az ezerfős tagság igazolása ne-
hézségekbe ütközhet, erre is figyelemmel kell lenni. 
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