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1988-ban ismerték el a mormon egyházat és az iszlám közösséget. 

Annak ellenére, hogy a két felekezet magyarországi történelmi hátterét, „honosságát” tekintve telje-

sen eltért egymástól, közös pont alatti tárgyalását az indokolja, hogy mindkét egyház 1988-ban tör-

tént törvényes elismerése hátterében gazdaságpolitikai és külpolitikai érdekek is álltak. 

Az amerikai eredetű mormon (Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyház) felekezet először 1977-ben kezde-

ményezte a kapcsolatfelvételt az Állami Egyházügyi Hivatallal. A szervezet megalakításához szükséges 

taglétszámmal és vezetőkkel azonban nem rendelkeztek, ezért az ÁEH a törvényes feltételek hiányára 

hivatkozva elutasította az elismertetés iránti kérelmet. 1987-ben az egyház egyik, politikai és gazda-

sági körökben egyaránt jelentős befolyással rendelkező vezető tisztségviselője (apostola) látogatást 

tett Magyarországon. A washingtoni magyar nagykövetség javaslatára Miklós Imre fogadta az egyházi 

vezetőt, és tárgyalásokat folytatott a mormon egyház lehetséges magyarországi működéséről. 

A magyar állami vezetőknek jól jött a mormon közösség kezdeményezése, hiszen ennek az egyháznak 

a tagjai között számos olyan politikus, illetve üzletember volt, akik komoly befolyással rendelkeztek 

az Egyesült Államokban. A mormon közösség törvényes elismerésével a magyar-amerikai gazdasági 

kapcsolatok fellendülése volt várható, ami ekkor komoly érdekeltsége volt a magyar kormánynak. A 

mormon egyház vezetői tárgyalásokat folytattak Magyarország miniszterelnök-helyettesével, aki a 

kapcsolatok fejlesztése mellett foglalt állást. Marjai József a következőket írta Miklós Imrének: 

„Hangsúlyoztam, érdekeltek vagyunk abban, hogy a kölcsönös előnyök alapján tovább növekedjék az 

USA részaránya Magyarország külgazdasági kapcsolataiban, és ennek érdekében mindkét részről 

további erőfeszítéseket tartunk szükségesnek. … A magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok előmozdí-

tásával kapcsolatban kijelentette, hogy látogatásuk növelte a bizalmat hazánk iránt, és a küldöttség 
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minden tagja szószólója lesz a kapcsolatok fejlesztésének. Egyházuk jelenléte egy országban szintén 

bizalomnövelő tényező, amely közvetett módon több amerikai és európai mormont vonzana turista-

ként, de üzletemberként is hazánkba. … Egyházuk jelenléte közvetlen gazdasági előnyökkel is jár, 

mivel az adott országban vallási közösségük komoly éves költségvetéssel rendelkezik. … A megbeszé-

lés tapasztalatai alapján hasznosnak és kívánatosnak tartom, hogy – mindenekelőtt az USA-ban dol-

gozó – küldötteink célirányos kapcsolatokat építenek ki a mormon egyházi vezetőkkel gazdasági kap-

csolataink fejlesztése érdekében.”1 

A tárgyalások nyomán a mormon vezetők készségek voltak a magyar állam által elvárt módon elkészí-

teni az egyház szervezeti és működési szabályzatát, és a szocialista állam iránti lojalitásukról, valamint 

a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről biztosították a magyar tárgyaló feleket. A hazai mormon egy-

ház létszámáról csak feltételezett adatai voltak a magyar hatóságoknak, de a szervezeti szabályzat 

garantálta a törvény által előírt minimum egy egyházközséget (20 főt). A folyamat eredményeként 

1988. június 1-jei hatállyal a mormon egyház törvényesen elismert vallásfelekezetté vált Magyaror-

szágon.2 

1986 szeptemberében kereste meg az Állami Egyházügyi Hivatalt a mekkai székhelyű Iszlám Világszö-

vetség Egyesület megbízásból Kamal Siraj Alddin tábornok. Kérelmükben előadták, hogy mivel „ezer 

és ezer arab és mohamedán diák részesül felsőoktatásban magyar egyetemeken és más oktatási in-

tézményekben”, és ugyanígy „ezernyi mohamedán” jut el turistaként és diplomataként Magyaror-

szágra, szükség lenne egy iszlám központ felállítására, „ahol ezek a mohamedánok összejöhetnek és 

vallásos szertartásaikat gyakorolhatják ugyanolyan módon, mint más vallásfelekezetek”. A megkere-

sés célja az volt, hogy engedélyt kérjenek egy iszlám központ – saját költségen történő – felállítására 

Budapesten. A tárgyaláson a tábornok elmondta azt is, hogy 1986 áprilisában már járt Magyarorszá-

gon „gazdasági ügyek tárgyalása” végett. Mivel ekkor jó tapasztalatokat szerzett, elhatározták, hogy 

„a vallási igények kielégítése céljából” kezdeményezik a központ felállítását, továbbá felvetette, hogy 

mivel Szaúd-Arábia és Magyarország között diplomáciai kapcsolat nem létezik, a „Magyar Kereske-

delmi Kamara képviseletével Szaúd-Arábiában egy helyi illetőségű személyt lenne célszerű megbízni”. 

Mivel Miklós Imrének nem voltak ismeretei az előadottakról, „eligazítást és tájékoztatást” kért a 

pártszervektől, a Külügyminisztériumtól és a Belügyminisztériumtól azzal a megjegyzéssel, hogy a 

megkeresés mögött „nem elsősorban egyházpolitikai kérdésekről van szó”. A külügy arról tájékoztat-

ta az ÁEH elnökét, hogy nyomós érdekek fűződnek a magyar-szaúdi gazdasági kapcsolatok további 

bővítéséhez, és „olyan érintkezési felületetek kialakításához, amelyek perspektívában hozzájárulhat-

nak … a két ország közötti hivatalos, diplomáciai kapcsolatok megteremtéséhez”. A külügy azt java-

solta, hogy az ÁEH elnöke válaszában „fejtse ki, hogy Magyarországon az állam és az egyház viszonya 

rendezett”, tiszteletben tartják a lelkiismereti és vallásszabadságot, tisztelik „más népek hitét, kultú-

ráját, szokásait”, és kérik a szaúdi hivatalos szervek álláspontját is a megkereséssel kapcsolatban. A 

belügy pedig azt válaszolta Miklós Imrének, hogy „a tábornok közvetítésével javasolt iszlám központ 

létrehozása nem sérti állambiztonsági” érdekeiket, és készek együttműködni az ÁEH-val ezen a terü-

leten.3 

                                                           
1
 MOL-XIX-A-21-a-11-4/b/1987. számú irat. 

2
 Ld. bővebben a levéltári hivatkozásokkal együtt: Köbel Szilvia: Vallásfelekezetek törvényes elismerése a Kádár-

korszakban. (Jogtudományi Közlöny, 2001. június.) 
3
 MOL-XIX-A-21-e-11-13/1986., 11-13/a/1986., 11-13/b/1986., 11-13/c/1986. számú iratok. 
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Az iszlám közösség elismertetése kapcsán tehát ezt követően a tárgyalásoknak három vonala volt: 

gazdasági, kulturális és vallási célok megvalósítása. A különböző párt-, állami és gazdasági szervek a 

tárgyalásokat koordináltan bonyolították le. Az egyeztetések folyamán kitűnt, hogy az Iszlám Világ-

szövetség „bár készséget mutatott a gazdasági kapcsolatok kialakításának támogatásában, elsősor-

ban és alapvetően a vallási intézmény magyarországi felállításában” volt érdekelt. Ezzel szemben a 

magyar fél a „gazdasági-pénzügyi együttműködés” előre menetelét szorgalmazta, és ennek rendelte 

alá a „vallási kérdések további egyeztetését”.4 Az Iszlám Világszövetség 1987. szeptemberi magyaror-

szági látogatása során Miklós Imre kifejtette, hogy „az iszlám központ vallási és kulturális céljainak 

megvalósítását csakis a konkrét gazdasági kapcsolatok kialakítása eredményezheti”, és a szaúdi felek 

pedig megértették, hogy „a gazdasági kapcsolatok kiépítése feltétele annak, hogy Iszlám Központ 

létesüljön Magyarországon”.5 

A tárgyalások eredményeként a Magyar Iszlám Közösség sejkje, dr. Mihályffy Balázs benyújtotta a 

szervezeti és működési szabályzatot, és kérte a közösség törvényes elismerését. Kérelmében hivatko-

zott arra, hogy az 1931. augusztus 2-án megalakult magyar mohamedán egyházközség6 jogfolytonos-

ságaként kapjon működési engedélyt az iszlám közösség. Az Állami Egyházügyi Hivatal – az illetékes 

párt- és állami szervek támogatását bírva – 1988. augusztus 15-ei hatállyal a Magyar Iszlám Közössé-

get törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította. Az elismertetési iratban az ÁEH a vallás sza-

bad gyakorlásáról szóló 1895. évi XLIII. törvényt, valamint az iszlám vallás elismeréséről szóló 1916. 

évi XVII. törvényt jelölte meg hivatkozási alapként, és érdekes módon ebben nem történt utalás az 

1947. évi XXXIII. törvényre, és nem került kihirdetésre hivatalosan a Magyar Közlönyben.7 A levéltári 

dokumentumok alapján tehát a gazdasági kapcsolatok kiépítése hangsúlyozott feltétele volt annak, 

hogy Iszlám Központ létesülhessen Magyarországon.8 

A törvényes elismerés „gyümölcse” igen hamar érni kezdett. 1989 elején a Külügyminisztérium terv-

be vette egy, a magyarországi iszlám emlékeket bemutató rövidfilm elkészítését. A külügyminiszter-

helyettes Miklós Imrének írott levelében ezt azzal indokolta, hogy a „Magyar Iszlám Közösség elisme-

rése, az iszlám kulturális és tudományos központ létesítéséről megkezdett tárgyalások ténye érdek-

lődést váltott ki” a Magyarország politikai és gazdasági érdekei szempontjából „nagy jelentőséggel 

bíró arab és iszlám országokban”. A külügy szerint ez az érdeklődés „kihasználható” lenne a térséghez 

fűződő kapcsolatok fejlesztésére, Magyarország propagálására, a „Magyarországkép formálására”. A 

külügy továbbá azzal érvelt, hogy szerintük az „elképzelt film elkészítése és az iszlám országokban 

történő széles körű bemutatása nem csak politikai és kulturális” kapcsolatokra, hanem „gazdasági-

kereskedelmi” lehetőségekre is „közvetlen hatást gyakorolhat”. A külügyminisztérium az ÁEH közre-

működését és anyagi támogatását kérte a projekthez. A hivatal a koncepcióval egyetértett, de pénz-

zel nem támogatta a film elkészítését azzal az indokkal, hogy a Magyar Iszlám Közösség működéséhez 

anyagi támogatást biztosít.9 

 

                                                           
4
 MOL-XIX-A-21-e-0019-2/2/1987. számú irat. 

5
 MOL-XIX-A-21-e-0019-2/1/1987. számú irat. 

6
 Ez a Gül Babról elnevezett, magyar állampolgárságú mohamedánokból álló egyházközség a II. világháború 

után megszüntette működését. MOL-XIX-A-21-e-9-9/1988. 
7
 MOL-XIX-A-21-e-9-9/a/1988. számú irat. 

8
 MOL-XIX-A-21-e-0019-2-1/1988. számú irat. ÁEH jelentés az Iszlám Világliga delegációjának magyarországi 

látogatásáról. (1987. aug. 29. – szept. 1.) 
9
 MOL-XIX-A-21-a-9-10/1989. számú irat. 
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Törvényes elismerések, más jogi lehetőségek 1988/89-ben. 

A nyolcvanas évek második felében egyre több engedély nélkül működő vallásfelekezet igyekezett 

legalizálni tevékenységét, és sikerrel is járt. A legalizálás egyik módja a törvényes elismerés kérése 

volt, ám az ehhez szükséges politikai feltételek enyhítésére még 1989 tavaszáig-nyaráig várni kellett. 

Addig is lehetőség nyílott más formában, de jogszerűen tevékenykedni. Egyik ilyen „kiskapu” volt kis-

szövetkezet létrehozása, a másik pedig az egyre inkább „liberalizálódó” egyesületi jog, mely nemcsak 

az el nem ismert felekezetek számára jelentett megoldást, hanem a már működő egyházakhoz kap-

csolódó különböző vallási célokra is lehetőséget nyújtott. Amikor aztán 1989 elején elfogadták az 

egyesülési jogról szóló törvényt,10 az átmeneti időre is legalizálhatta néhány közösség a működését. A 

helyzet ellentmondásosságára jellemző, hogy mindeközben a politikai rendőrség még dolgozik az 

„egyházi reakció” és a „szekták” ellen, 1989-ben pedig már lényegében az előkészületben levő átfo-

gó, a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény szellemében kaptak vallási közösségek állami 

elismerést. A politikai akadály tehát már elhárult az átfogó törvény megszületése előtt, jóllehet az 

1990. évi IV. törvény hozta meg több, állami elismerést nem szerző közösség egyházi jogi státusának 

rendezését. Tekintsünk át néhány példát! 

Az 1989 márciusában kiadott ÁEH Tájékoztató megállapította, hogy „az új egyesülési törvény lehető-

vé teszi különböző célú társulások létrehozását, alapítványok létrehozását közhasznú célok szolgála-

tára”, és ennek következtében Magyarországon az azt megelőző hónapokban „nagy számban alakul-

tak különféle kulturális, társadalompolitikai, gazdasági célú egyesületek”. Ilyen volt pl. a Márton Áron 

Társaság, a Magyarországi Izraeliták Országos Képviseletének Kulturális Központja, a Magyar Zsidók 

Kulturális Egyesülete, a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szö-

vetsége, a különböző egyházi ifjúsági szervezetek (Ökumenikus Tanács Ifjúsági Bizottsága, Magyaror-

szági Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Református Fiatalok Szövetsége).11  

1989-ben elsőként az Új Apostoli Egyház kapott törvényes elismerést.  A svájci központú egyház ide-

iglenesen megbízott vezetője 1989. február 5-én törvényes elismerés iránti kérelemmel fordult az 

Állami Egyházügyi Hivatalhoz. A levélben kifejtette, hogy a Magyarországon 1873 óta működő min-

tegy 400 tagot számláló közösség az ÁEH tudtával „hosszú évek óta …  a Magyarországi Szabadegyhá-

zak Tanácsa támogatásával tevékenykedik”, és több, a SZET nevén levő ingatlannal rendelkezik. Hely-

zetüket a szolgálatuk eredményesebb ellátása érdekében szeretnék rendezni, ám kijelentik, hogy 

továbbra is igénylik a „Szabadegyházak Tanácsa jószolgálatát”.12 A beadványra az ÁEH összefoglalót 

készített, melyből megtudhatjuk, hogy a hivatal az egyház magyarországi „követőinek tevékenységé-

ről, annak tartalmáról és külföldi kapcsolataikról 1982 elejétől a Szabadegyházak Tanácsa elnöke, Dr. 

Szakács József révén” kapott „közvetlen információkat”, mégpedig úgy, hogy Szakács az „addig ma-

gánlakásokban tartott összejöveteleiket felkereste és közvetlen kapcsolatot épített ki velük”. Ez a 

„kapcsolat elvezetett odáig, hogy a felekezet külföldi és hazai vezetői 1984 nyarán elfogadták és kér-

ték a SZET alapszabályában rögzített feltételek szerinti jószolgálatát és védnökségét”. Az ÁEH a „BM 

illetékeseivel történt egyeztetés után 1984 júniusában” engedélyezte a SZET jószolgálati tevékenysé-

gét az Új Apostoli Egyház magyarországi hívei felett. A feljegyzés arról is tanúskodik, hogy a közösség 

belső életéről és külkapcsolataikról a SZET elnökét azóta is rendszeresen tájékoztatták, és az ÁEH 

megítélése szerint „együttműködési készségük egyértelműen pozitív irányú”, és külföldi vezetőiket 

                                                           
10

 1989. évi II. törvény. 
11

 MOL-M-KS-288-21/1989./3. ő.e. Állami Egyházügyi Hivatal Tájékoztató, 1989/1. 
12

 MOL-XIX-A-21-a-9-4/1989. számú irat. 
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1986 júniusában fogadták a hivatalban. A tagsággal kapcsolatban megtudhatjuk, hogy a hetvenes 

években a „magyar-NDK munkaerőgazdálkodási együttműködés révén jutottak el ismét követőik 

hazánkba”. Az ÁEH elismerően nyilatkozott a közösségről, és megállapították, hogy „működési feltét-

eleik jogi rendezése példamutató lehet más állami engedély nélkül működő közösségek számára”. 

Pozitívumként hatott, hogy az egyház ekkor már az NDK-ban és Lengyelországban elismert vallásfele-

kezetként működött, Csehszlovákiában pedig aktívan részt vettek a Keresztyén Békekonferencia 

munkájában, a „társadalmi kérdések iránt nyitottak” voltak, és „különböző nemzetközi segélyezési 

programokat” támogattak. Az ÁEH feljegyzést készítő tisztségviselője megállapította, hogy az egyház 

„jóváhagyás céljából benyújtott szervezeti és működési szabályzata a törvényes előírásoknak megfe-

lel, jogilag, politikailag, illetve erkölcsileg kifogásolható rendelkezéseket nem tartalmaz”, és külön 

„kiemelendő pozitív viszonyulásuk” az államhoz, és az „az alapállásuk, hogy híveiket kötelezik az ál-

lampolgári kötelességeik lelkiismeretes betartására”, és állami elismertetésük esetén is kapcsolatban 

kívánnak maradni a SZET-tel. Fontos előfeltétel volt, hogy a SZET elnöksége is támogatta a közösség 

állami elismertetését, valamint a „BM illetékesei is” egyetértettek „törvényes működésük engedélye-

zésével”.13 Miután az ÁEH javasolta a kérelem támogatását, jóváhagyásra felterjesztették a párt Köz-

ponti Bizottsághoz és a Minisztertanács elnökéhez. Mindkét helyről pozitív válasz érkezett, így nem 

volt akadálya a törvényes elismerés megadásának.14 A részletes feljegyzésből jól nyomon követhető 

tehát, hogy milyen szempontokat mérlegeltek 1989 tavaszán egy vallásfelekezet törvényes elismeré-

se előtt. 

Az Új Apostoli Egyház eseténél problémásabb esetek voltak inkább jellemzőek. 1986-ban az Állami 

Egyházügyi Hivatal az engedély nélkül működő szakadár csoportokkal kapcsolatos szigorúan titkos 

jelentésében a következő csoportokat említi: a Hetednapos Adventista Egyházból kiszakadt csoport, a 

Hit Egyháza, a Hare Krisna és Jehova Tanúi15 közösségek.16 A jelentés leginkább a „szakadár” adven-

tista csoporttal foglalkozik, mert a többihez képest bonyolultabb, komplexebb feladatot jelentett a 

pártállami hatóságoknak. Mivel ez a közösség az 1990. évi IV. törvény után szerzett egyházi státust, 

esetükkel jelen tanulmányban részletesen nem foglalkozom, csupán annyit jegyzek meg, hogy 1989-

ben egy bibliaiskolai egyesület megalakításával már legális keretet teremtettek a működésüknek, és 

az alapítványi formával is élni tudtak a szociális munka területén.17 

A Hit Egyháza néven, Németh Sándor vezetésével működő karizmatikus csoport törvényes elismerés 

iránti kérelmét az ÁEH a nyolcvanas évek közepén elutasította. Arra hivatkoztak hivatalosan, hogy 

kérelmük nem felel meg a törvényi feltételeknek, ám a pest megyei egyházügyi titkár egy 1988-as 

feljegyzése szerint a megtagadás elsődleges oka az volt, hogy „módszereiket az erőszakos térítés 

jellemzi”18. Az ÁEH feljegyzései szerint a csoport arra is tett korábban kísérletet, hogy a „volt Isten 

Gyülekezete vezetőjével, Ungvári Sándorral együtt lépjenek fel”, aki „egy megfelelő hagyományokkal 

                                                           
13

 MOL-XIX-A-21-a-9-4/a/1989. számú irat. 
14

 MOL-XIX-A-21-a-9-4/b/1989., 9-4/d/1989. számú iratok. 
15

 A Jehova Tanúi „engedély nélkül működő közösség”-ről itt annyit olvashatunk, hogy a csoport képviselőivel 
1985. elején kezdtek tárgyalásokat, és a „megbeszélések kezdeti stádiumban vannak”.  Terjedelmi korlátok 
miatt e közösség ügyével ebben a tanulmányban nem foglalkozom. 
16

 MOL-XIX-A-21-d-0022/1-1/1986. „Tájékoztató az engedély nélkül működő szakadár csoportokkal kapcsolatos 
tevékenységünkről és a további feladatokról.” 
17

 Ld. az eset részletes feldolgozását Köbel Szilvia: Vallásfelekezetek törvényes elismerése a Kádár-korszakban. 
(Jogtudományi Közlöny, 2001. június.) A csoportot Keresztény Advent Közösség néven vették nyilvántartásba 
1990-ben. 
18

 MOL-XIX-A-21-b-421. számú doboz. Feljegyzés a budaőrsi „Hit” nevű szekta működéséről. 
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rendelkező, de egyéb okok miatt megszűnt egyházi szervezet” képviselője volt.19 „Szaniszló Pál” je-

lentéséből pedig azt megtudhatjuk, hogy 1985-ben már tárgyalásokat folytatott Németh Sándor a 

Szabadegyházak Tanácsával, és önálló elismerést szerettek volna szerezni a csoportjuknak. Az ügy-

nök, aki nem más volt, mint Szakács József, a SZET elnöke, feladatul kapta, hogy „kísérje figyelemmel 

Németh Sándor tevékenységét, tapasztalatairól írásban számoljon be”. 20 Az ÁEH 1986-ban további 

feladatként jelölte meg a közösséggel kapcsolatban, hogy káros tevékenységüket elszigeteljék és 

befolyásukat csökkentsék, és az „egyházi sajtó felhasználásával” kívánták „lelepleztetni őket”.21 

1985 októberében önállóan, új szervezeti szabályzattal és hitvallással adtak be kérelmet. Mivel éve-

ken keresztül választ nem kaptak a hivataltól, 1988-ban megismételték ugyanezt a beadványt. A kö-

zösség tagjai időközben zaklatásoknak voltak kitéve, és ezért több panaszbeadvánnyal is fordultak 

párt és állami vezetőkhöz. Panaszukban hivatkoztak arra, hogy miközben „a hivatalos szervek jogala-

nyisággal ruházták fel a homoszexuálisok egyesületét, elismert vallásfelekezetté nyilvánították a gya-

korlatilag nem létező mormon felekezetet, működési engedélyt adtak a hazánkban gyökértelen 

Buddhista Missziónak, ugyanakkor súlyos és ijesztő zaklatásoknak teszik ki a társadalmi bajok orvos-

lásán munkálkodó Hit Gyülekezetét és annak tagjait”.22 Külföldi támogatók, nyugati sajtószervek 

(amerikai kongresszusi képviselők, BBC, SZER, Amerika Hangja) is felléptek az érdekükben.23 

Az 1988-ban benyújtott beadványra és a panaszokra az ÁEH a következő álláspontot fogalmazta meg: 

„… A csoport vezetői kapcsolatot létesítettek és tartanak fenn a radikális ellenzék egyes képviselőivel. 

Miközben taktikai okokból látszólag a legalitás elnyerését szorgalmazzák, velük egyetértve az állami 

szervekkel s hatóságokkal való szembenállás fokozására, helyzetük kiéleződésére törekednek. … A 

befolyásuk alá került személyeket – főleg fiatalokat – a szigorú alá- fölérendeltséghez való alkalmaz-

kodás, a vezetői tekintély és útmutatás kritika nélküli elfogadása révén, lelki kényszer alkalmazásával 

szembeállítják családjukkal, elszakítják őket munkahelyüktől, választott hivatásuktól. … Németh Sán-

dor és csoportja ügyével társszerveinkkel együtt elsőrendűen politikai eszközök igénybevételével 

foglalkoztunk. Arra törekedtünk, hogy a megtévesztett személyek leválasztását elősegítsük, ugyanak-

kor a csoportot egy már engedéllyel működő, hasonló hitelveket valló kisegyházba integráljuk, fel-

használva ehhez a Szabadegyházak Tanácsa ellenőrző, felügyeleti tevékenységét. A ’Hit Gyülekezete’ 

néven működő vallási közösség tevékenysége nem egyeztethető össze társadalmi berendezkedé-

sünkkel. A Belügyminisztérium illetékeseivel egyeztetett álláspontunk szerint a csoport vezetőinek 

személye sem nyújt garanciát vallásfelekezetként történő működésük elismeréséhez. Mindezeket 

figyelembe véve az 1988. július 19-én benyújtott elismertetés iránti kérelmük elutasítását továbbra is 

indokoltnak tartom.”24 

                                                           
19

 MOL-XIX-A-21-d-0022/1-1/1986. „Tájékoztató az engedély nélkül működő szakadár csoportokkal kapcsolatos 
tevékenységünkről és a további feladatokról.” ld. még: MOL-XIX-A-21-b-66419/1988. 421. számú doboz. Ebből 
megtudhatjuk, hogy először 1983 szeptemberében „Isten Gyülekezete” néven nyújtottak be kérelmet. 1985 
októberében már önállóan, új szervezeti szabályzattal és hitvallással adtak be kérelmet. 1988-ban megismétel-
ték ugyanezt a beadványt. 
20

 ÁBTL 3.1.2. M-40918/11. számú dosszié. „Szaniszló” megjegyzi, hogy Németh Sándorék a „maguk részére 
megengedhetetlennek tartják, hogy olyan utat válasszanak, mint Bereczki Sándor, aki a pünkösdiek neve alatt 
végzi teljesen önálló tevékenységét”.  
21

 MOL-XIX-A-21-d-0022/1-1/1986. „Tájékoztató az engedély nélkül működő szakadár csoportokkal kapcsolatos 
tevékenységünkről és a további feladatokról.” 
22

 MOL-XIX-A-21-b. (421. doboz.) 
23

 MOL-XIX-A-21-b-66419/1988. számú irat. (421. doboz.) 
24

 MOL-XIX-A-21-b-66419/1988. számú irat. (421. doboz.) 
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A „rendszerváltás” folyamata azonban megállíthatatlan volt. 1989 elején a Hit Gyülekezete lehetősé-

get kapott arra, hogy a Magyar Rádióban bemutatkozhasson. Az ÁEH elismerte, hogy „működési en-

gedéllyel nem rendelkező vallási közösségről” van ugyan szó, de ez „helyes, a magyar tájékoztatáspo-

litika nyíltságát tükröző lépés volt”.25 A közösség ismét elismertetési kérelemmel fordult az ÁEH-hoz. 

A hivatal érdemi tárgyalásokat kezdett a vezetőkkel, amelynek során felülvizsgálták a közösség szer-

vezeti szabályzatát.26 A szabályzatról a Független Jogász Fórummal, a Független Jogvédő Szolgálattal, 

valamint a „hazai jogtudomány egy-egy képviselőjéből álló ad-hoc jogi bizottság”-gal jogi szakvéle-

ményt készíttetett Németh Sándor. A jogi szakvélemény alapján az ÁEH megállapította, hogy „az 

tartalmilag és a törvényes kellékeket illetően megfelel a vallás szabad gyakorlásáról rendelkező jog-

szabály követelményeinek”, és mivel új keltezéssel ismét benyújtották, azt javasolta a hivatal refe-

rense, hogy „az új helyzetnek megfelelően egy új eljárás keretében” biztosítsák részükre a törvényes 

működés lehetőségét. A csoportot végül az ÁEH a végnapjaiban, 1989 nyarán – az Új Apostoli Egyház 

után másodikként – Hit Gyülekezete néven törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította.27 

 Az ÁEH-nak 1986-ban a „Hare Krisna szekta tagjainak tevékenységéről” minimális ismeretei voltak. A 

Csongrád megyei egyházügyi titkár jelzése szerint a megyében „kis-szövetkezetet alapítottak, és erő-

sen kötött, zárt kommunában zajló életmódot folytatnak”, és megjegyezte, hogy a „létrehozott legá-

lis szervezet (kis-szövetkezet) megalakítását törvényes eszközökkel nem tudták megakadályozni”.  Az 

ÁEH szükségesnek látta ekkor a „feladatok tisztázása és meghatározása céljából” konzultálni a „BM 

illetékeseivel”. A BM III/III-as csoportfőnökség 1987. októberi parancsnoki értekezletén „az egyházi 

reakció elhárítási területén folyó operatív munká”-val kapcsolatban felhívták a figyelmet „a ’Hare 

Krishna’ szekta tevékenységének visszaszorítását, kapcsolataik leválasztását célzó munka … fontossá-

gára”.28  

A BM III/III-as csoportfőnökség „Hinduk” fedőnéven folytatott bizalmas nyomozást a „szekta” ellen. A 

politikai rendőrség 1988. évi munkatervében a következőket olvassuk: „’Hinduk’ fedőnevű bizalmas 

nyomozást tovább folytatva, ellenőrzés alatt tartjuk az engedély nélkül működő Hare Krisna szektát 

és vezetőit. Tovább erősítjük a szektán belül meglévő hálózati lehetőségeinket, folytatjuk további 

jelöltek felkutatását, kiválasztását, tanulmányozását. Operatív kombinációk kidolgozásával igyek-

szünk elmélyíteni a szektán belül és a nemzetközi irányító szervezetekkel meglévő ellentéteiket. Az 

anyagi bázisukat jelentő – a szekta által üzemeltetett – Omikron Gazdasági Kisszövetkezet állami és 

tanácsi szakigazgatási ellenőrzésének fokozása érdekében lépéseket teszünk. Az esetleges szabályta-

lanságokat, visszaéléseket felhasználjuk a szektavezetés tekintélyének lejáratására, a megtévesztet-

tek leválasztására. A társzervekkel fokozottabban összehangoljuk tevékenységünket a technikai rend-

szabályok és ’K’ ellenőrzés útján kapott információk cseréje és eredményesebb felhasználása céljá-

ból. Információszerző lehetőségünk bővítése érdekében megvizsgáljuk a célszemélyeknél 3/e opera-

tív technikai rendszabály bevezetésének lehetőségét, kedvező körülmények esetén javaslatot teszünk 

a telepítésre.”29 

                                                           
25

 MOL-XIX-A-21-b-67661/1989. számú irat. (421. doboz.) 
26

 MOL-XIX-A-21-b-67661/1989. számú irat. (421. doboz.) 
27

 MOL-XIX-A-21-a-9-11/1989. számú irat. 
28

 MOL-XIX-A-21-d-0022/1-1/1986. „Tájékoztató az engedély nélkül működő szakadár csoportokkal kapcsolatos 
tevékenységünkről és a további feladatokról.” 
29

 ÁBTL-1.11.1. 30. doboz. BM III/III. Jelentések 1986-1989. 
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Érdekes, hogy még az 1989-es munkatervben is a csoport ellehetetlenítése szerepel célként: „A „Hin-

duk” fedőnevű bizalmas nyomozást tovább folytatva ellenőrzés alatt tartjuk az engedély nélkül mű-

ködő Hare Krisna szektát és vezetőit. A szekta eddigi eredményes intézkedéseink ellenére, módszere-

iben változtatva tovább folytatja illegális szervező tevékenységét. Irányításuk továbbra is külföldről 

történik. Aktivizálásuk fokozódása várható, fennáll a reális lehetőség, hogy a szekta legalizálni kívánja 

működését egyesület vagy vallási felekezet formájában. A bizalmas nyomozásban tovább erősítjük 

meglévő hálózati pozíciónkat beszervezési jelöltek felkutatásával, tanulmányozásával, beszervezésé-

vel. A szekta ellenőrzése és tevékenységének korlátozása során kiemelt figyelmet fordítunk a ható-

körükbe került, megtévedt fiatalok leválasztására, a csoportosulás bomlasztására.”30 

A politikai rendőrség munkája ellenére az ÁEH akkori elnöke, Sarkadi Nagy Barna 1989. június 20-án 

arról tájékoztatta az MSZMP KB Társadalompolitikai Osztálya vezetőjét, hogy a „magyarországi Krsna-

tudatú Hívők Közössége jóváhagyás céljából benyújtotta szervezeti és működési szabályzatát”, és a 

„vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény rendelkezéseinek a szabályzat tartalmilag megfelel, ezért a 

közösséget „1989. június 23-ai hatállyal törvényesen elismert vallásfelekezetté” nyilvánítja.31 

 

Összegzés 

Az 1989-es elismerések jól tükrözték az egyházpolitikai rendszerváltás ellentmondásoktól nem men-

tes, de mégis a „pártállami”-ból a „jogállami”-ba történő folyamatos átmenet jellegzetességeit. Az 

Állami Egyházügyi Hivatal jogutód nélküli megszüntetése – mely az addigi „elnyomó” hatáskörök 

megszűnését is jelentette – után a Művelődési Minisztériumban létrejött Egyházi Főosztály vette át 

az adminisztratív ügyek vitelét. Több törvényes elismerés is e főosztály tevékenysége alapján a műve-

lődési miniszterhez kötődik, ugyanis az elismerésre vonatkozó jogszabályok egyelőre még hatályban 

maradtak.32 1989 őszén megalakult az Országos Vallásügyi Tanács, mint konzultatív testület, melynek 

keretében folytak az egyházügyi törvény előkészítésével kapcsolatos egyeztetések is. Néhány, friss 

törvényes elismeréssel rendelkező vallásfelekezet is bekapcsolódhatott ebbe a munkába.33 

A fenti esetekből látható, hogy a jogi feltételek ugyanazok maradtak a rendszerváltásig, de a politikai 

feltételrendszer alkalmazkodott a „idők szelleméhez”. A felekezetek elismerése mindvégig a politikai 

döntések kategóriájába tartozott. A vallási közösségek jogi helyzetének kérdésén keresztül érthetővé 

válik, hogy miért volt olyan nagy igény a rendszerváltáskor a politikai alkuk helyett a kiszámítható jogi 

feltételek szerint elnyerhető egyházi jogi státusra, mely politikai döntésektől független, bírósági ak-

tussal szerezhető meg. Ez tükröződött a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 

szóló 1990. évi IV. törvénynek az egyházak nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályaiban. 

                                                           
30

 ÁBTL-1.11.1. 30. doboz. BM III/III. Jelentések 1986-1989. 
31

 MOL-XIX-A-21-a-9-12/1989. számú irat. 
32

 Ld. a Mellékletet. 
33

 Ld. ehhez bővebben Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács. 1989-1990. (Budapest, 2010.) Az OVT 
munkájába bekapcsolódott a Késői Eső Gyülekezet, a Krisztus Követői, valamint a Magyarországi Karma 
Kagyüpa Közösség. 
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Melléklet 

 
1945-1989 közötti törvényes elismerések, illetve működési engedélyek 

 
 

 1945-47 zsidóság, és ezzel együtt a zsidó vallás rehabilitációja (Ld. a vonatkozó jogszabályokat 
Köbel Szilvia: Oszd meg és uralkodj! A pártállam és az egyházak. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2005. 185-
189. o.) 

 

 1945 BM engedéllyel tarthatnak vallásos összejöveteleket a Szabadegyházak Szövetségének tag-
egyházai – törvényesen elismert státus nélkül (250.105/1945. VI. 3. BMKI rendelet) 

 

 1947-ben törvényes elismert vallásfelekezetté nyilvánítják a metodista felekezetet, hangsúlyozan-
dó, hogy ez még a XXXIII. törvénycikk megszületése előtt történt (120.000/1947. II. VKM számú 
rendelet a Methodista Egyház törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánításáról. Magyar Köz-
löny 1947/255. 1947. november 9.) 
 

 1952-ben engedélyezik a Buddhista Misszió működését, de nincs szó törvényesen elismert vallásfe-
lekezetről 
 

 Az 1947. évi XXXIII. törvény megszületését követően elsőként a Hetedik Napot Ünneplő Adventista 
Egyház kap állami elismerést 1957-ben (1957-166-1/ÁEH eln. számú határozat.) 
 

 1977-ben állami elismerést kap a Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete (1/1977. (III. 18.) ÁEH 
számú határozat. Magyar Közlöny 1977/24.) 
 

 1981-ben a metodista egyházból kiszakadt Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kapott tör-
vényes elismerést (1/1981.  (IX. 29.) ÁEH számú határozat. Magyar Közlöny 1981/60.) 
 

 1986-ban Magyarok Nagyasszonya Társaság karitatív női szerzetesrend működésének engedélye-
zése. Nem vallásfelekezetként kapott ugyan elismerést, de az 1990. évi IV. törvényt követően egy-
házi jogi személyi státust nyert. (1/1986. (XII. 3.) ÁEH eln. számú határozat) 
 

 1988-ban a Jézus Krisztus Mai Szentjei (Mormon) Egyházat törvényesen elismert vallásfelekezetté 
nyilvánítják (1/1988. (VI. 10.) ÁEH számú határozat. Magyar Közlöny 1988/24.); valamint a Magyar 
Iszlám Közösséget szintén ebben az évben ismerik el (1988. augusztus 15. MOL-XIX-A-21-e-9-
9/a/1988. számú irat.) 
 

 1989-ben – a vallásügyi törvény előkészítése, az ÁEH megszűnése, valamint a közjogi rendszervál-
tás előtti és utáni hónapokban – törvényes elismerést kap több, addig „üldözött” vallási közösség: 
 

o 1989 Magyarországi Új Apostoli Egyház (1/1989. (IV. 01.) ÁEH határozat) 
 

o 1989 Hit Gyülekezete (2/1989. (V. 31.) ÁEH határozat) 
 

o 1989 Magyarországi Krsna-tudatú Hívők Közössége (3/1989. (VI. 30.) ÁEH határozat)  
 

o 1989 Magyarországi Jehova Tanúi Vallási Közösség (4/1989. (VI. 30.) ÁEH határozat 
 

o 107.007/1989. (IX. 7.) MM hat. a Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet 
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törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánításáról. (MK 1989/62.) 

o 107.026/1989 (X. 4.) MM hat. a Magyarországi Csan Buddhista Közösség törvényesen elismert val-

lásfelekezetté nyilvánításáról. 

o 107.060/1989. (XI.19.) MM hat. a Magyarországi Karma-kagyüpa Közösség törvényesen elismert 

vallásfelekezetté nyilvánításáról. (MK 1989/84.) 

o 107.027/1989. (XI.22.) MM hat. az Evangéliumi Szabad Eklézsia törvényesen elismert vallásfeleke-

zetté nyilvánításáról. (MK 1989/85.) 

o 107.074/1989. (XI.22) MM hat. a Megújulás Imacsoport (Missziós-Gyülekezet) törvényesen elis-

mert vallásfelekezetté nyilvánításáról. (MK 1989/85.) 

o 107.082/1989. (XI.22) MM hat. a Krisztus Követői törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvání-

tásáról. (MK 1989/85.) 

o 107121/1989. (XI.26.) MM hat. a Magyarországi Késői Eső Gyülekezet törvényesen elismert vallás-

felekezetté nyilvánításáról. (MK 1989/87.) 

o 107154/1989. (XI. 26.) MM hat. a Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége Szellemi Isko-

lája törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánításáról. (MK 1989/87.) 

 

 

 


