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A vallásszabadság és általában a vallási tevékenység, illetve az egyházi jogállás feltételeinek 

szabályozása olyan kérdés, amely igen aktuális, s nem csupán egyes szaktudományok érdeklődése, 

de a legtágabban vett közérdeklődés is folyamatosan a témára irányul. Jogászként sem követhetjük 

el azonban azt a hibát, hogy kizárólag a vonatkozó tételes szabályok vizsgálatára korlátozzuk 

önmagunkat, hasonlóan a felkészületlen hegymászóhoz, aki anélkül rohamozza meg a hegyet, hogy 

előbb kicsit hátrébb lépne, s tekintetét felemelve felmérné a tágabb összefüggéseket is, ami válasz-

tott tárgyunk vonatkozásában azt jelenti, hogy érdemes – elöljáróban és röviden – katalogizálni azo-

kat a szempontokat és konkrét fejleményeket, amelyek döntően meghatározzák a közelmúlt és a kö-

zeli jövő jogalkotási termékeinek tartalmát is. A vallási tevékenység és az egyházak vonatkozásában 

három körülményt szeretnék röviden felvillantani, felvázolni. Ezek ismerete nélkül, illetve az ezek-

ről való eszmecsere nélkül nehézkes a szűkebb témánk szerinti tárgyakról folytatott vita is, hiszen a 

tágabb kontextus ismerete önmagában is rendkívüli magyarázó erővel bír, illetve jól prognosztizál-

hatja a közeli és középtávoli jövő eseményeit, még akkor is, ha az egyedi jogintézmények pontos 

tartalma nehezen becsülhető meg... 

Írásomban az általános kérdések felől közelítek az egyedi, a vizsgált területen megjelenő szabályok-

hoz. Így az alábbi fejezetek különülnek el munkámban: 

 

1. A(z új) törvény állami, társadalmi közege 

2. Mit várunk általánosságban egy egyházügyi/vallásügyi törvénytől?  

3. Az új törvény egyes rendelkezéseinek kritikája 

 

1. Melyek tehát azok – a szabályozási környezet hangsúlyos elemeiként is megjelenő – szem-

pontok, melyek ma döntően befolyásolhatják/befolyásolják egy egyházügyi/vallásügyi törvény 

tartalmát?  

 

1.1. A jog szerepének és jellegének, illetve tartalmának megváltozása. 

 

1.1.1. A modern jog és jogtudomány mai állapotának kialakulásában az egyik döntő hatást - még 

korábban - az isteni természetjog kizárólagosságától történő elszakadás jelentette. A jog pozitiváló-

dási folyamatának, az erkölcs és a jog (moralitás és legalitás) funkcionális különválásának/különvá-

lasztásának előrehaladásával a jog fogalma a kizárólag a történelmi körülmények által befolyásolt 

tárgyi (pozitív) értelemben használt jogra szűkül(t).
1
 Ezen jogszemlélet általánossága azonban mint-

ha megtörni látszana, mintha lendületét veszítené: napjainkban ismét a – lehető legtágabban értel-

mezett - természetjogias felfogások lassú erősödésének lehetünk tanúi; a külső igazolási kényszer, a 

metajurisztikus (morális) elvekre való ráutaltság érzékelhetően nő.
2 

Ennek okai között több tényező 

is megjelenik, de a közelmúlt válságai és azzal összefüggésben az elmúlt 65 évben öröknek hitt 

prosperitási és fejlődési elméletek megroggyanása különösen élesen vetik fel az új morális elvek 

iránti szükségletet, illetve a társadalmi rend valamifajta „ideáltipikus” modellje iránti igényt, amely 

                                                 
1
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alkalmas lesz arra is, hogy bármely jogi művelet értékeléséhez viszonyítási pontként szolgáljon.
3
 A 

szabályozási megoldásokra és tartalmakra vonatkozó változtatási elképzelések materiális alapja 

tehát nem lehet a prosperitásnak az az ideája, amelyre a nyugati jog- és igazgatási elméletek 

kimondva vagy kimondatlanul ráépültek az elmúlt 50-60 évben. Leegyszerűsítve; korlátlan 

gazdasági alapok híján más típusú „társadalomvezérlési” tartalékok után kell nézni.  

Ma – a fenti különbségeket is figyelembe vevő, lehető legáltalánosabb megközelítésben – termé-

szetjogon elsősorban bizonyos alapelvek összességét, s nem valamely formális (jogi) kódexet ért-

jük, még akkor sem, ha tartható az az álláspont is amely a Bibliát – kultúrkörünkben - közvetlen 

normatív erővel ruházza fel. A jogbiztonság szempontját, a tételes jog nélkülözhetetlenségét a 

természetjog is teljes mértékben vallja, legfeljebb azt állítja, hogy – jelen esetben – a Biblia nem 

csupán egyes társadalmi- és jogintézmények vonatkozásában magyarázó erővel bíró (kor)dokumen-

tum, hanem olyan elsődleges normaanyag, amely az érvényesen létrejött jogi instrumentumok 

alkalmazhatóságát is kétségessé teheti. Az újabb természetjog kiáll amellett, hogy a törvényhozás a 

jogalkotásnál az „erkölcs – s különösen a keresztény erkölcs - egyetemes érvényű követelményei-

től” nem függetlenítheti magát, azaz jog és erkölcs nem lehet egymástól különálló világ. Ezt a fel-

vetést alátámasztandó a természetjog közvetlenül a jogászi gyakorlatból vett esetekre tud hivat-

kozni, amennyiben a törvény rendelkezésének - vagy éppen általános elvek - hiányában a bíró az 

íratlan törvényre, a - biztos szakmai, s kiváltképp erkölcsi alapok nélkül töredékes – jogérzékre, 

lelkiismeretre, valamifajta láthatatlan alkotmányra stb. tud hivatkozni.  

A legújabb – adott esetben keresztény megalapozású és tartalmú - természetjog annyiban új, hogy a 

pozitív joganyag rendelkezéseit nem a joganyag létrehozójára vagy a „jogtörténetben” kijegecese-

dett elvekre stb. vezeti vissza, hanem valamely szabály közvetlen igazolásaként és szükségképpeni 

eredőjeként fogadja el az adott – kimunkált és széleskörű társadalmi beágyazódottsággal rendelkező 

– hitrendszer, kultúrkörünkben tipikusan a Biblia általános elveit és tételes elvárásait. Ez a közvet-

lenség természetesen – és ez az életszerűbb – részleges is lehet, azaz más megfontolásokkal, igazo-

lóelv-rendszerekkel egy sorban is megjelenhet. Azaz a természetjog, illetve keresztény természetjog 

ennyiben részleges is lehet, ami praktikusan annyit tesz, hogy adott esetben egy – tipikusan – bírói, 

alkotmánybírósági döntésben – sajátosan értelmezett „párhuzamos véleményként” - vagy egy új tör-

vény preambulumában, amint arra a magyar jogalkotás is szolgáltatott példát – megjelenhet 

expressis verbis a Bibliára, Istenre utalás is. A felvetés annyiban nem tekinthető újnak, hogy a jog-

elméletet más összefüggésekben is intenzíven foglalkoztatja, hogy az egyes nem jogi szempontok 

(pl. a közgazdaságtani szempontok Posner munkásságában)
4
 milyen szerephez juthatnak az ítélke-

zésben, s általában a jogi döntésekben (az említett összefüggésben pl. előtérbe kerül a jog gazdasági 

szemléletű megközelítése, leírása – gyakran a legelemibb költség/haszon elemzésekre alapítottan).
5
 

 

1.1.1.1. A jog és a vallás mai kapcsolata egészen a közelmúltig egy látszólag egyirányú folyamat-

ként volt leírható. Ebben a kapcsolatban a tételes jog és az erre épülő jogtudományi ágak hivatása, 

elsődleges feladata, hogy meghatározza a vallásszabadság kereteit, illetve a vallás gyakorlásának 

intézményes kereteit, akár az állami egyházjog, akár pedig az ún. felekezeti egyházjog szabályainak 

megalkotásához nyújtott szakmai segítsége révén. Ez a közreműködés – a mai kiegyensúlyozott 

politikai-társadalmi berendezkedés mellett – inkább csak technikai jellegűnek tekinthető, a jogalko-

tás és jogalkalmazás letisztult megoldásainak, dogmatikai eszköztárának felajánlására, egyes „fo-

galmak átadására” irányul. Jog és vallás kapcsolata azonban nem lehet egyirányú. Miként hathat a 

legáltalánosabban felfogott vallás a tárgyi jogra, s azt részben alakító, részben magyarázó jogtudo-

mányra? Kiindulópontként megállapíthatjuk, hogy mindkettő – a jog is és a vallás is - olyan társa-

dalmi normaként van jelen hétköznapjainkban, melyek céljai között egyként szerepel a kívánatos 

egyéni és közösségi magatartások előírása, a normaellenes cselekvések szankcionálása, illetve ezek 

                                                 
3
 Derick Beyleveld és Roger Brownsword: Law as a Moral Judgement. London, Sweet & Maxwell, 1986. 145. o. 

4
 Cserne Péter: Jogelmélet jog nélkül? MISKOLCI JOGI SZEMLE 3. évfolyam (2008) 2. szám, 156. o.  
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egyéb következményeinek megállapítása. Végső soron mindkettő sajátos funkciója a társadalmi ko-

hézió, illetve integráció vagy éppen a társadalmi szolidaritás kialakítása, adott esetben erősítése. 

Alapigazság, hogy az egyes társadalmi normatípusok jobb esetben egymás hatását felerősítik, kie-

gészítik.
6
  

Az eddigiek alapján – tudományos értelemben - legalább négyféle módon kapcsolódhat össze a val-

lás és a jog:  

1) sor kerülhet a vallási valóság elemzésére a különböző jogtudományi területek sajátos mód-

szerei révén. E körben nyilván a legkézenfekvőbb a jogszociológia segítségül hívása; 

2) a kapcsolat megvalósulhat az egyes világi jogintézmények kialakulására, hátterére vonatko-

zó – elsődlegesen vallástörténeti, vallásszociológiai kutatások eredményei révén;  

3) a jog dogmatikai eszköztárának, fogalmi készletének felhasználása a hitélet, vallásgyakorlás 

szabályozhatósága érdekében. A (jogi) szabályozás elkülönült tárgya és módszere alapján az 

állami egyházjogot, illetve az egyes egyházak belső normáinak összességét elkülönült jogte-

rületként is értelmezhetjük;  

4) s végezetül a tárgyi jog és maga a jogtudomány is befogadója lehet a hitbéli, vallási igaz-

ságoknak, elveknek – melyek által megújulhat, sőt meg is változhat a jogi közgondolkodás, 

az általános jogszemlélet. A (jog)tudomány – különösen tőlünk nyugatabbra – már jó ideje 

elfogadja azt a vizsgálati lehetőséget, amely valamely jogintézményt nem a hagyományos 

megközelítések valamelyikében tárgyal – azaz pl. intézménytörténeti bevezetés után tárgyal-

va a hatályos joganyagot,- hanem a Biblia egyes elvei, tanításai fényében.7 Hasonló kísérlet 

az is, amikor a jogalkalmazó - pl. egy konkrét tanulmányban az ügyész – viselkedését, a vele 

szemben támasztott elvárásokat is bibliai minták, előképek alapján térképezzük fel.8 

 

1.1.1.2. Az Alaptörvény vitáját szemlélve feltűnő, hogy az egyes elvek és rendelkezések 

létjogosultságának alátámasztására milyen nagy számban jelentek meg a kereszténységre, illetve a 

keresztény értékekre történő hivatkozások. A kereszténység ezen sajátos ultima ratio szerepe a 

történeti alkotmány fogalmának tisztázása körében is érvényesült,
9
 s nem a véletlen műve az sem, 

hogy a preambulum tartalma kapcsán kialakult vitákban a két leggyakrabban felvetett – és 

megkérdőjelezett – elem éppen a vallás és a Szent Korona volt.  

Az új Alaptörvény Nemzeti Hitvallása egyértelműen és szándékoltan a keresztény valláserkölcs kö-

zépponti elemeit emeli alkotmányos rangra (hit, szeretet), az R. cikk pedig kifejezetten kötelezővé 

teszi a Hitvallás figyelembe vételét az Alaptörvény rendelkezéseinek értelmezésekor. Ennek ered-

ménye – a szakirodalomban megjelenő egyes álláspontok szerint legalábbis - a szekuláris állam 

koncepciójától való eltávolodás, az állam világnézeti elkötelezése egy valláserkölcs értékrendje 

mellett. Feltétlenül behatóbb vizsgálatra érdemes, hogy ez a szabályozás miként viszonyul a 4/1993. 

(II. 12.) AB határozatban foglaltakhoz (a semlegesség követelményéhez). 

A Nemzeti Hitvallásban a következőket olvassuk: „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó sze-

repét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.” Ez a megfogalmazás akár visszalé-

pésnek is tekinthető a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény 

preambulumában foglaltakhoz képest, hiszen ott azt olvassuk, hogy: „Mi, a Magyar Köztársaság 

Országgyűlésének tagjai, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem 

                                                 
6
 Rixer Ádám: Mai jogunk jellegadó vonásai. A jog válsága, a válság joga és az új természetjog. Iustum Aequum 

Salutare VI. 2010/3. 33. o.  
7
 pl. C. Scott Pryor: Consideration in the Common Law of Contracts: A Biblical – Theological Critique. Regent 

University Law Review Vol. 18, 2005-2006 Number 1; 1-48. o.  
8
 Larry O. Natt Gantt – Charles H. Oates – Samuel Pyeatt Menefee: Professional Responsibility and the Christian 

Attorney: Comparing the ABA Model Rules of Professional Conduct and Biblical Virtues. Regent University Law 

Review Vol. 19, 2006-2007 Number 1; 3-92. o.  
9
 Lásd bővebben: Rixer Ádám: A történeti alkotmány lehetséges jelentéstartalmai. Jogelméleti Szemle 2011/3.  
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menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért (…)”. Ma 

még nehezen eldönthető kérdés, hogy pl. az Isten személyére és a hozzá való viszonyra, illetve a 

vallási örökségre történő utalások a hazai és uniós jogszabályokban10 csupán a jogrendszer „rezidu-

ális tételként” megjelenő szimbolikus aktusai vagy már önmagukban is a jogászi és szélesebb társa-

dalmi gondolkodásmód érdemi alakítói!?  

Az új Alaptörvény maga is egy Istenhez szóló fohásszal kezdődik,
 
ám az Istenre történő utalás 

invokatív jellege töredékes marad, éppen az irodalmi köntös miatt; azaz tételesjogi tartalmakat 

nagyon nehéz lenne tulajdonítani ezen mondatnak.  

 

1.1.1.3. Az új Alaptörvény egy alulról és felülről is nyitott alkotmányként áll előttünk. Az alulról 

nyitottság annyit tesz, hogy jogfolytonosságot hirdetve fogalmilag megnyitja annak lehetőségét, 

hogy – ma még közelebbről meg nem határozott - tételesjogi jelentéstartalmakat tulajdoníthassunk 

a történeti alkotmány egyes elemeinek,
11

 illetve a Szent Koronának, „amely megtestesíti Magyaror-

szág alkotmányos állami folytonosságát.” A felülről nyitottság abban ragadható meg, hogy az új 

Alaptörvény hatálya alatt az állam (és szervei) egyik döntő felelősségévé válik, hogy bármely nor-

matív vagy egyedi aktus kibocsátása, illetve Magyarország Alaptörvényének értelmezése során a jö-

vő nemzedékek érdekeinek szem előtt tartásával járjanak el.
12

 Ez ma még elsősorban az élhető kör-

nyezet fenntartásának és hosszútávú biztosításának kötelezettségét jelenti, ám kiterjesztő értelemben 

a társadalmi közeg moralitásának fenntartására és megújítására irányuló elvárás is beleértendő, hi-

szen az említett cikk a természeti erőforrások mellett a kulturális értékek megőrzésének kötelezett-

ségét is előírja, s az Alaptörvény egészének értelmezése nyomán egyértelmű, hogy utóbbi értékek 

döntően a keresztény értékrend elemeiből, illetve azokra tekintettel áll(hat)nak össze.  

Az időben – azaz saját idősíkját tekintve - alulról és felülről is nyitott alkotmány mintegy relativi-

zálja önmagát: egyrészt a rendelkezések történeti alkotmány alapján történő megítélésének előírása 

sajátosan – retrospektív módon – oldja az alkotmány adott korhoz szorosan kötődő jellegét, más-

részt – az alkotmányos értékek kibontása körében - a jövő generációinak érdekeit előtérbe toló né-

zőpont bizonytalanítja el az alaptörvény-alkotmány tételes rendelkezéseinek tényleges tartalmát.
13

 

Ez a – fenti értelemben vett – nyitottság önmagában is jelentősen megnöveli a sarkalatos törvények 

súlyát, sajátos módon reprodukálva azt a helyzetet, amelyben a történeti alkotmány egyik legfőbb 

ismérve éppen az volt, hogy – döntő mértékben - a sarkalatos törvényekből állt össze egy – elveit, 

szabályait tekintve – írott formában össze nem foglalt, de jól körülhatárolható és kitapintható alkot-

mány. Ennyiben (az) – a csak a hozzá kapcsolódó, tapadó sarkalatos törvényekkel együtt értelmez-

hető - új Alaptörvény sajátosan megnyitja, elerőtleníti önmagát, nagyobb teret engedve a nem – 

feltétlenül – jogpozitivista alapokon álló eszmék beszüremkedésének – mind a jogalkotásban, mind 

a jogalkalmazásban és az alkotmánybíráskodásban.  

 

1.1.2. A nemzetközi, illetve magyar jogfejlődés közeljövője szempontjából és témánk szempont-

jából is megkerülhetetlen további tény, hogy az elmúlt két évtizedet egyre inkább  az alapjogi 
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 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés preambuluma nem vállalkozott (volna) többre, mint annak 

rögzítésére, hogy az dokumentum „ösztönzést merít” Európa vallási örökségéből, mely alapját képezte bizonyos 

egyetemes értékek kibontakozásának (Az Európai Parlament és az Európai Alkotmány. Európai Parlament 

Kiadóhivatal, 2005. 7. o.). Az új lisszaboni szerződés preambuluma is kifejezetten utal a kulturális mellett a vallási 

örökségre is.  
11

 Lásd részletesebben: Rixer Ádám: A történeti alkotmány lehetséges jelentéstartalmai. Jogelméleti Szemle 2011/3. 23 p.  
12

 Lásd pl. Magyarország Alaptörvényének P) cikkét: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a 

vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet 

közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 

mindenki kötelessége.” 
13

 A jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a fenntartható fejlődés elvének meghatározó eleme, ezért kiemelt cél 

kell legyen egy természeténél fogva hosszabb időtávra szóló, maradandóságot sugárzó jogszabályban, az 

alkotmányban. A környezetvédelmi célkitűzés mellett a jövő nemzedékek jogai megfogalmazásának egyik alternatív 

megoldása a jövő nemzedékek érdekeinek elismerése, figyelembe vétele, ezzel megkerülhetők a még nem létező 

személyek képviseletének bonyolult jogi kérdései (JNO koncepció) 
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szemlélet túlhajtása jellemezte; az tudniillik, hogy a jogok katalógusának bővítésével, az egyes 

jogok tartalmi erősítésével szemben – tartósan - csupán reziduális tételként jelent meg a fenntartha-

tóság, alkalmazhatóság, a működőképesség, a kötelességek létének szempontja. A jogok katalógu-

sának és eszközrendszerének folyamatos bővülése óvatlanná tette a jogalkotót és a gyakorló jogászt: 

a béke állandósulásával mintha az igazolási kényszerek eróziója is megindult volna. Ennek 

keretében jogunkon is úrrá lett a relativizmus, neutralizmus, illetve a létezőt a természetessel, sőt 

kívánatossal (!) azonosító köznapi és jogi álpluralizmus.  

 

1.2. Az állam szerepének megváltozása 

 

Az állam szerepével összefüggésben határozottan megerősödtek azok a vélemények, amelyek a 

(New) Public Management állam-kocepció és a neoweberiánus államelképzelések közül markánsan 

utóbbi mellett érvelnek; amennyiben azt állítják, hogy a költséghatékonyság, eredményvezéreltség 

stb. szempontjai, valamint az ezekből is következően az állam „leépítése”, „varázstalanítása”, 

illetve az állami funkciók egyre nagyobb mértékben történő kiszervezése helyett egy erős(ebb) és 

aktív(abb) állam létrehozására kellene törekedni. Tőlünk nyugatabbra a hetvenes évektől vált  egyre 

általánosabbá – a később nálunk is meghonosodott azon minta -, hogy a különböző kormányzatok a 

jóléti szolgáltatások széles körét finanszírozták, de a tényleges szolgáltató tevékenységet már gyak-

ran for-profit vagy non-profit szervezetekre bízták. Így átmenetileg lehetséges (volt) a jóléti ellátás 

bővítése a bürokrácia érdemi növelése nélkül is.
14

 Ezen új közmenedzsment sikerességéről eltértek 

a vélemények: egyesek csodaszernek tartották, míg mások rámutattak, hogy az új elméletbeveze-

tésével a legjobb esetben is csak a közintézmények költségeinek legfeljebb 3 százalékát lehet(ett) 

megspórolni.
15

 

Az újabb megközelítések is lényegesnek látják a jogállamiság követelményeinek fenntartását, 

illetve egyes hatékonysági szempontok további érvényesítését, ám elkerülhetetlennek látják a 

stratégiai gondolkodás és stratégiai tervezés elemeinek érdemi beemelését a közpolitikába. Az 

erősebb állam hívei – akik a good government és good governance vitában egyre határozottabban 

foglalnak állást előbbi fontossága mellett – azzal érvelnek, hogy az alapvető követelményként 

megjelenő elszámoltathatóság és felelősség-vállalás is csak ott lehetséges, ahol a az állami és privát 

szféra közötti együttműködés alaposan újragondolt stratégiája jelenik meg – pl. a kiszervezések, 

PPP konstrukciók éles határokat elmosó bizonytalanságával szemben.
16

 Ma már az is kijelenthető, 

hogy az állam – fentebb leírt – tudatosan önkorlátozó jellege nagymértékben csökkent, éppen a 

különböző válságok hatására.  

Az állam „újrafelfedezése” természetesen szintén nem egy abszolutizálandó irány; amennyiben az 

állam minden feladatát a központi bürokrácia révén oldaná meg, nehezen tudná elkerülni a totális – 

és ami legalább ilyen lényeges, a kevéssé hatékony - állammal kapcsolatos kritikákat. Alapvetően 

ez az oka annak, hogy az állam által elismert, illetve felvállalt feladatokat a szubszidiaritás elvének 

megfelelően az állam csak részben oldja meg maga, s számos esetben a gazdasági és a civil szféra 

szervezeteire, illetve egyházi szervezetek segítségére támaszkodik.  

 

1.3. A magyar közpolitika régi-új jellegzetességei 

 

A közpolitikai szemlélet lényegi sajátossága, hogy a közigazgatásban döntéseket és akciókat lát, 

amelyek társadalmi problémák mérséklésére, illetve megoldására irányulnak.17 A közigazgatás 

                                                 
14

 Lester M. Salamon: The rise of the nonprofit sector. Foreign Affairs,Vol. 73, No. 4, 1994. 2.o. 
15

 Hosszú Hortenzia: Az állam szerepe a kormányzásban. In: Államszerep válság idején (szerk.: Hosszú Hortenzia – 

Gellén Márton), COMPLEX Kiadó, Budapest, 2010. 51. o.  
16

 Dr. Hazafi Zoltán: Erős állam, társadalmi megállapodás, a jó kormányzás feltételei és eszközei. Beszélgetés Stumpf 

Istvánnal. Új magyar közigazgatás 2009/6-7. sz. 2-3. o. 
17

 Dr. Jenei György: Adalékok az állami szerepvállalás közpolitika-elméleti hátteréről. In: Államszerep válság idején 

(szerk.: Hosszú Hortenzia – Gellén Márton), COMPLEX Kiadó, Budapest, 2010. 73. o.  
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szerepét fokozza, hogy a közpolitikában mindig politikai adaptáció történik, függetlenül attól, hogy 

a döntéseket a közigazgatáson belül vagy kívül hozzák.
18

 

A közigazgatási környezet legfőbb jellemzői alapján Magyarországgal kapcsolatban érdemes 

rögzítenünk, hogy  

a) hagyományosan a „felülről lefelé“ rendszer miatt általános tendencia a felelősségáthárítás, illetve 

a demokratikus kontroll, az elszámoltathatóság és az átláthatóság hiánya;  

b) az érdekegyeztetés átpolitizált és instabil gyakorlata miatt a közszféra döntéseinek minősége 

gyakran nem megfelelő, végrehajthatósága nehézkes, értékelése féloldalas. Az állam és társadalom 

partneri viszonyán, együttműködésén alapuló társadalmi-gazdasági érdekegyeztetés révén a 

mindennapi kormányzati tevékenységnek is szerves részévé kell, hogy váljon a kölcsönös informá-

ció-nyújtás és párbeszéd. Érdemes tovább finomítani azon eljárási, szervezeti és technikai feltétele-

ket, amelyek biztosítják, hogy a nyitott jogalkotás elvének megfelelő – korábban a jogalkotásról 

szóló 1987. évi XI. törvényben, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tör-

vényben, illetve az utóbbin kívül ma már a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben
19

 és a 

jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben 

meghatározott - követelmények a civil szervezetek és az egyházak vonatkozásában is egyre 

szélesebb körben ténylegesen teljesíthetők legyenek. A közpolitikai döntéshozatal magyar 

modelljében – amint arra fentebb már utaltam - a „top-down” megközelítés dominál, amennyiben az 

érdekvédelmi-integratív szervezetek bevonásának intézményes mechanizmusai csupán formálisan 

működnek.
20 

Utóbbi ténytől is elválaszthatatlan, hogy a magyar politikai kultúra hagyományosan 

jellemző vonásai a paternalizmus, az intolerancia és a személyi kapcsolatok politikaivá 

transzformálása.
21  

A közpolitika egyensúlyzavaros, az érintett szereplők súlya és koordinációja a túlpolitizáltság miatt 

aránytalan és kiszámíthatatlan, és egyébként is a politikai túlsúly jellemzi a politikai-adminisztratív 

rendszer és a társadalom viszonyát;
22  

Szintén itt említendő, hogy – a fentiekből is következően - a 

magyar közigazgatás modernizációjában - a nyugati reformtrendek mércéjén – az állam és a piac 

egyensúlyának hiányosságai folyamatosak;
23  

c) hiányzik a közpolitika utolsó szakasza; a közpolitikai folyamatok elkezdődnek, de gyakran nem 

„futnak ki“, nincs értékelő szakaszuk és lezárásuk
24 

E folyamatokban döntő szereppel bírnak a 

hatásvizsgálatok, különösen az utólagos hatásvizsgálatok.
25 

A jogszabályok hatásvizsgálatának 

elsődleges célja a jogalkotó döntési helyzetének megalapozása, amennyiben a vizsgálat kibővíti 

azoknak a tényezőknek a halmazát, amelyek mérlegelése elengedhetetlen a több oldalról átgondolt, 

megalapozott döntéshez.
26 

Egy új szabálytömeg sikerességének megítélésében nagy segítségünkre 

lehet azon kérdések strukturált rögzítése, melyek alapján ez (mármint a sikeresség), illetve annak 

mértéke megítélhető. A hatásbecslés egy információkon alapuló, elemző megközelítése a becsült 

költségeknek, következményeknek és a szabályozó eszközök „mellékhatásainak”, egyedi, váratlan 

következményeinek. Arra is alkalmas, hogy mérje a már hatályos jogszabályok tényleges költség-

                                                 
18

 Jenei i. m. 74. o. 
19

 Az új jogalkotási törvényről lásd részletesebben: Csink Lóránt: Mérföldkő a jogalkotásban. Új Magyar Közigazgatás 

2011/8. 2. o.  
20

 Jenei i. m. 95. o.  
21

 Kulcsár Kálmán: Politika és jogszociológia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. 336. o.  
22

 Jenei i. m. 95. o.  
23

 Jenei i. m. 94. o.  
24

 Pesti. i. m. 206. o.  
25

 Lásd részletesebben: A Közigazgatás Korszerűsítésének kormánybiztosa által készített szempontok. „Részletes 

útmutató a hatályos jogszabályok utólagos és jogszabálytervezetek előzetes felülvizsgálatához.” Budapest, 1995. 5. o. 
26

 A jogalkotásról szóló – s csupán 2010 végéig egzisztáló - 1987. évi XI. törvény 18., 19., 20., 44. és 45. §-ai szóltak  

a hatásvizsgálat intézményéről. Ezek áttekintésekor látható, hogy a hatásvizsgálat mint jogszabályhatékonyság-

javító eszköz korábban nem volt pontosan definiált, és az elemzés köre is csak nagy vonalakban került 

meghatározásra. 
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vonzatait és következményeit.
 
 Ezek a (hatás)tanulmányok rámutatnak/rámutathatnak olyan rövid, 

közép- vagy hosszú távú társadalmi, gazdasági, illetve egyéb hatásokra, következményekre, ame-

lyekkel a jogszabályok előkészítői nem vagy csak korlátozott mértékben foglalkoznak/foglalkozná-

nak. Ez a megközelítés természetesen nem ragad le a szűkebben vett jogi, jogtudományi eszközök 

és módszerek használatánál, hanem vizsgálatai során nagy mértékben támaszkodik az egyéb társa-

dalomtudományokra is. Különösen azért érdemes erről szót ejteni, mert a magyar jogi és jogalkotói 

kultúrának ez az aspektus legfeljebb csak kötelességszerűen volt része egészen a közelmúltig. 

 

1.3.1. Ideális esetben a politikus maga helyezi dilemmáit a nyilvánosság asztalára – alternatív 

döntések alakjában megfogalmazva. Ennek jelentősége azonban nem csupán abban áll, hogy ily 

módon – az előzetes diszkusszió révén – a döntés válik érettebbé, megalapozottabbá, hanem 

legalább ilyen lényeges, hogy a szabályozás által érintett közeg és a szélesebb értelemben vett 

nyilvánosság – legalább részben - ezen keresztül is képes önképének határozottabb megformálására, 

artikulálására. Hangsúlyoznunk kell, hogy egy törvény minőségét nem kizárólag a szabályozás 

szövegszintű megjelenése határozza meg, hanem hasonló mértékben érdemes figyelmet fordítanunk 

arra a kohéziós, szocializációs, jobb esetben az érintettek egymás iránt is megnyilvánuló 

szolidaritásában is tetten érhető szempontra, amely révén a nem csupán egy új, állami norma 

születik, hanem az egész társadalom problémaérzékenysége, tudatos válaszkeresése és különösen 

tényismerete pozitív irányban változhat. Ha jogszabály létrejöttének folyamata ezt az igényt is 

kielégíti, maga a létrejött instrumentum is könnyebb szívvel tehető ki a valóság próbájának...  

E körben kell utalnunk arra is, hogy a kérdéskör alaposabb vizsgálata szempontjából elsődleges 

jelentőségű az intézményesülés, illetve a legitimációs folyamatok kutatása. Az intézményesülés nem 

más, mint a viselkedés szokásossá és tipikussá válása társadalmi szerepekben, míg legitimációs 

probléma akkor keletkezik, amikor a nyelvben elvonatkoztatott tapasztalatokat továbbadjuk a 

következő generációknak. A legitimációs folyamat magyarázza és igazolja az intézményesült 

folyamatokat azok számára, akik – mivel ezen folyamatok létrehozásában nem vettek részt – nem 

tartják magától értetődőnek az intézményesüléseket.
27

 Amint ugyanis bizonyos szabályok maguktól 

értetődővé válnak, azaz közmegegyezésként intézményesülnek, azonmód meg is kezdődik az a 

folyamat, amelynek keretében a szabály (társadalmi és egyéni elvárás) valamint annak közvetlen 

erkölcsi indokai közötti kapcsolat elkezd egyre töredezettebbé és homályosabbá válni. Ma nagy 

biztonsággal jelenthetjük ki, hogy az újabb generációk pl. a lelkiismereti és vallásszabadságról, 

valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény – a továbbiakban Lvt. - rendkívül liberális 

modelljének okairól, huszonegynehány év előtti létrejöttének körülményeiről nem rendelkeznek 

érdemi ismeretekkel... 

A jogalkotási folyamat tehát nem öncélú, azaz nem lehet kizárólagos célja a jogi instrumentum 

világra segítése; ennek megfelelően a jogalkotás egyes lépései nem kerülhetőek meg anélkül, hogy 

ne egy kapkodó és ezzel együtt rögtönző, s ennek megfelelően céljait is csak töredékesen  

megvalósítani képes normaalkotásba torkolljon a folyamat.
28 

A jó állam egyik jellegzetessége, hogy 

akkor is betartja az általa teremtett vagy fenntartott (elismert) szabályokat, ha azok egy-egy esetben 

nem tűnnek feltétlenül szükségesnek.  

 

2. Mit várunk egy egyházügyi/ vallásügyi törvénytől? 

 

2. 1. Megszületése legyen egy valós jogalkotási szükségletre adott válasz 

Mi alapján lehet eldönteni, hogy van-e valós szabályozási szükséglet, illetve hogy erre a meglévő 

jogszabály módosításával vagy egy új instrumentum létrehozásával kell-e választ adni? A lehetséges 

                                                 
27

 Karácsony András. Konstruktivizmus a társadalomelméletben. In: Cs. Kiss – Karácsony András (szerk.): A 

társadalom és a jog autopoétikus felépítése. Osiris, Budapest, 1994. 14. o. 
28

 Navratil Szonja: Jogalkotási helyzet – mert megtehetjük? In: Varga Zs. András – Fröhlich Johanna (szerk.): 

Közérdekvédelem – A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője. PPKE JÁK – KIM, Budapest, 2011. 107. o.  
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válaszok bizonnyal tartalmaznak olyan elemeket is, mint a józan ész, a politikai igény vagy éppen a 

jogalkotás szakmai szabályaira utalás. Tény, hogy „[a] modern törvényhozó testületeknek az 

államszerkezetben elfoglalt helyüknél és speciális felépítésüknél fogva rendkívül kedvező 

lehetőségük van arra, hogy a jogalkotás során – és már a jogalkotási szükséglet létével kapcsolatos 

előzetes döntéshozatallal összefüggésben - figyelemmel kísérjék a társadalmi összmozgást, a 

társadalmi viszonyok totalitását, hogy feltárják a különféle társadalmi viszonyok specifikus 

állapotát és a rendezendő konkrét társadalmi relációval való összefüggéseiket”.
29

 Ezen túl – 

demokratikus működés esetén – a jogalkotó egyúttal viszonylag védett is azzal a veszéllyel 

szemben, hogy valódi társadalmi szabályozási szükséglet helyett valamilyen szűkebb csoportérdek 

váljon a szabályozás vagy újraszabályozás indítékává.
30

  

Amennyiben a jogalkotás szükségessége az Lvt.-t felváltó, a lelkiismereti és vallásszabadság jogá-

ról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. 

törvénnyel kapcsolatban merül fel, úgy a válaszhoz – mintegy a probléma szűk keresztmetszeteként 

- azt kell tisztáznunk, hogy a korábbi törvény, illetve az arra épülő, az egyházak nyilvántartásba 

vételével kapcsolatos problematikus gyakorlat kizárólag új törvény útján volt-e lehetséges. A szük-

ségesség szempontja mellett természetesen nagy súllyal jelenhet meg a célszerűség, hasznosság 

szempontja is, minden ilyen és ehhez hasonló esetben. Terjedelmi okok miatt ebben a vitában nem 

lehetséges minden lényeges szempont megjelenítése, egyfajta jogalkotási kérdéskatalógus 

összeállítása, de néhány mértékadó szempont és összefüggés felvázolása nem haszontalan: 

 

I. Az elmúlt húsz évben egyházak nyilvántartásba vételi eljárása teljesen formális (volt), leginkább 

azért, mert a bíróságok a kérelmezők nyilatkozatain, illetve az általuk benyújtott dokumentumokon 

túl nem végeztek érdemi vizsgálatokat: sem a dokumentumok tartalmának – azaz tényállításainak - 

valódisága, sem pedig a szervezetek létrejöttének tényleges okai és céljai tekintetében. Azaz, 

amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján felsejlett egy törvényes és legalább elemi vallási 

elemeket is rögzítő cél, úgy a nyilvántartásba vétel – az esetek döntő többségében - automatikusan 

megtörtént.
31

 Az alapvető konfliktushelyzet (dilemma) is ez volt: a jogalkalmazói gyakorlat szi-

gorítására oly módon kellett volna sort keríteni, hogy ez ne sértse egyúttal a jogbiztonságot, a 

kiszámíthatóság követelményét, illetve egyes lényeges jogok gyakorlati érvényesülését. A jogalkotó 

az új törvénnyel megpróbálta egyetlen csapással átvágni a gordiuszi csomót: gyakorlatilag – némi 

leegyszerűsítéssel - a korábban elsődlegesen jogértelmezési kérdésként létező problémát áttransz-

formálta direkt pártpolitikai kérdéssé. Tény, hogy régebben a bíróságok „óvakodtak” attól, hogy a 

technikai jellegű feltételek meglétének vizsgálatán túl egyéb, pl. morális szempontokat is 

mérlegeljenek. Ettől a nehézségüktől a jogalkotó megszabadította a bíróságokat, kérdés azonban, 

hogy az Országgyűlés szerepének közvetlenné válásával nem egy olyan rendszert hozott-e létre – 

mintegy az előbbi ellenpólusaként –, amely végletesen szubjektív, s napi politikával átitatott szintre 

emeli az új egyházak elismerésének „hatósági” feladatait. Ebben az új rendszerben ugyanis az 

egyházzá válás sokkal inkább múlhat pl. azon a tényen, hogy – adott esetben - néhány független 

képviselő a 2/3 érdekében hajlandó-e a kormánnyal szavazni, minthogy az adott entitás valóban 

minden szempontból megfelel-e a törvényi kritériumoknak. 

                                                 
29

 Peschka Vilmos: Jogszabály c. szócikk. Állam- és Jogtudományi Enciklopédia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 

859. o.  
30

 Szilágyi Péter: Jogalkotás, törvényhozás, kódex. http://www.ajk.elte.hu/file/Kodifikacio_SzilagyiPeter.pdf (2011. 

11. 15.) 
31

 Már a nyolcvanas évek (leg)végén világossá vált, hogy a vallás, illetve vallási cél fogalmak tekintetében olyan 

meghatározást kell találni, amely az alkotmányos követelményeknek megfelelően semleges, s egyrészt alkalmas a 

vallás egyéb világnézetektől, meggyőződésektől való megkülönböztetésére, másrészt elég tág ahhoz is, hogy 

lehetőleg ne zárja ki köréből a sokszínű vallási jelenségek egyikét sem: A túlzottan részletező, a lehetséges – a 

létesítésre okot adó - lelki, szellemi szempontokat katalogizáló szabályozás is azzal a veszéllyel járt volna – a 

jogalkotó akkori álláspontja szerint -, hogy a jogalkotó megfoszt egyes vallási csoportokat az egyház-alapítás 

lehetőségétől.  A törvény (Lvt.) csupán oly módon szabott korlátot a definíciónak, hogy kimondta miszerint a célul 

kitűzött vallási tevékenység olyan lehet, „amely az alkotmánnyal nem ellentétes és amely törvénybe nem ütközik”. 

http://www.ajk.elte.hu/file/Kodifikacio_SzilagyiPeter.pdf


9 

 

 

II. A nyilvántartásba vétel mellett a már működő, egyházként bejegyzett szervezetek feletti állami 

kontroll kérdése, lehetősége is éles kérdésként merül fel, ha az új törvény szükségességét kell 

megállapítanunk. E körben rendkívül izgalmas kísérlet lenne annak végiggondolása, hogy nem lett 

volna-e lehetséges a jogalkalmazói gyakorlat átalakítása, illetve befolyásolása a korábbi jogi 

előírások alapján; illetve pl. izgalmas lenne (lett volna) végiggondolni, hogy mit is jelenthet(ett 

volna) a jogalkalmazás során a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 

szóló 2001. évi CIV. törvény az egyházak vonatkozásában, különös tekintettel a törvény 2. §-ának 

(1) bekezdésére és a 3., 4. és 5. §-okban foglalt jogkövetkezményekre.  

 

III. Egy újabb szabálytömeg szükségességének és majdani sikerességének megítélésében nagy 

segítségünkre lehet azon kérdések és válaszok strukturált rögzítése, melyek alapján ez (mármint a 

szükségesség, illetve sikeresség) és ennek mértéke megítélhető. Ezek az érdemi (hatás)tanulmá-

nyok, hatásvizsgálatok rámutatnak/rámutathatnak olyan rövid, közép- vagy hosszú távú társadalmi, 

gazdasági, illetve egyéb hatásokra, következményekre, amelyekkel a jogszabályok elfogadói, 

kibocsátói nem vagy csak korlátozott mértékben foglalkoznak/foglalkoznának. Szászfalvi László úr 

még MDF képviselőként előterjesztett munkaanyagai és tervezetei már a 90-es években a gazdasági 

visszaélésekkel kapcsolatos félelmeket fogalmazták meg, s most is ez az érvelés egyik középponti 

eleme. A negatív jelenségek kimutathatóan jelen voltak az elmúlt esztendőkben is, ám a törvény 

előkészítése során semmilyen hitelt érdemlő, adatolt felmérés nem született annak tisztázására, hogy 

ezek az extremitások – köztük a kiegészítő normatíva okán egyházzá alakuló öregek otthona - nem 

elszigetelt – s ekként a teljes rendszer radikális átalakítása nélkül is kezelhető - jelenségek-e.  

A végső szövegváltozat szabályaihoz mért érdemi hatástanulmányok azért is lényegesek lettek 

volna, mert igazolhatták volna a már másfél évtizeddel korábbi anyagokban is nagy teret kapó 

félelmeket, amelyek a destruktív – gyermekeket elnyelő, családokat szétzúzó, elesett emberek va-

gyonát megkaparintó - szekták térnyerésétől kívánták volna megóvni a magyar társadalmat. Félő, 

hogy az előzetes – érdemi - hatásvizsgálatok elmaradásának egyik döntő oka éppen az tény lehet, 

hogy az említett félelmek nem bizonyultak valósnak. Sőt egy valóban objektív felmérés vélhetően 

azt támasztaná alá, hogy a kisegyházak döntő többségének ma Magyarországon jelentős hatása van 

pl. a társadalmi kohézió és szolidaritásra-késztetettség erősítésében, a társadalom szövetének – 

kevéssé látványos, ám valós mértékű – megújításában. Miért is fontos mindez? Amennyiben akár 

elvi lehetőségként is elfogadjuk, hogy pl. Magyarországon a ma nyilvántartásba vett egyházak 

többsége/jelentős része elsődlegesen – akár kényszerűségből, akár visszaélésszerűen - „anyagi 

haszonszerzés” céljából választotta a vizsgált szervezeti formát, úgy nyilvánvaló, hogy ennek a 

ténynek vissza is kell hatnia a jogi instrumentumokra, a joggyakorlatra, a jogfejlesztésre, sőt a 

legtágabban vett jogéletre. A vizsgált témában ezért is kívánatos – valamilyen mértékben - az egyéb 

társadalomtudományok, így a politikatudomány, a szociológia, a vallástudomány és akár a teológia 

megállapításaiból egy olyan erőteljes tudományos és tárgyi keretet kovácsolni, amelyben, illetve 

amelyhez képest a szűkebben vett jogtudományi érvelések és szövegszintű vizsgálatok elnyerhetik 

valós helyüket és értéküket. 

 

2.2. Létrejöttének folyamata feleljen meg a mindenkori jogalkotási és információszabadsággal kap-

csolatos törvény(ek) kívánalmainak, a házszabály rendelkezéseinek és az egyéb szabályozóknak, 

beleértve a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatában foglaltakat.  

 

2.3. Tartalmilag igazodjon a mindenkori alkotmány, az egyéb törvények, illetve a nemzetközi 

instrumentumok elvárásaihoz és fogalomhasználatához. Utóbbi vonatkozásban témánk szempont-

jából is lényeges, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján is jól körvo-

nalazódik az a tény, hogy az államnak lehetővé kell tennie a vallási közösségek jogi személyiséghez 

jutását, ám ez nem jelenti egyúttal azt is, hogy az egyházi jogállást is biztosítania kellene.
32

  

                                                 
32

 Lásd pl. Canea Catholic Church v. Greece Judgment of 16. December 1997; Metropolitan Church of Bessarabia and 
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2.4. Írja az állam viszonyát az egyházakhoz, vallási közösségekhez, az általános – a vallásszabadság 

körében megfogalmazódó, bevett – normákon túli konkrétsággal; legyenek benne olyan elemek, 

melyek visszatükrözik azt a kulturális, történeti, igazgatási, pénzügyi stb. meghatározottságot, 

amely mellett az adott állam törvénye szükségképpen eltér akárcsak a térség más államainak 

hasonló tárgyú törvényeitől, elemek, melyek visszatükrözik az adott politikai kurzus által felismert 

szükségszerűségeket. 

Itt említendő, hogy a valódi társadalmi autonómiák – éppen önállóságukból adódóan – legalább 

részlegesen rezisztensek a különböző külső beavatkozásokkal szemben. Ez – a vizsgált téma 

vonatkozásában – legalább két állítás megfogalmazására ad lehetőséget: az autonómia léte – jobb 

esetben - független attól, hogy a jog által konstituált intézményes elkülönülés milyen formákban ölt 

testet, illetve az autonómiák léte nem függhet az állam közvetett, illetve közvetlen anyagi 

támogatásától. Tehát érdemes rögzítenünk, hogy az államnak azon túl, hogy biztosítja pl. a vallás 

egyéni és szervezett, közösségi jellegű gyakorlásának elemi jogi feltételeit, védelmi garanciáit, 

nincs további intézményes kötelezettsége a ma Magyarországon bármilyen formában működő 

vallási közösségekkel szemben, illetve az állammal szemben egyetlen közösség sem támaszthat el-

várásokat anyagi támogatás tekintetében, pusztán önnön vallási jellegére tekintettel. Adott esetben 

az egyházi státusz elvesztése
33

 és az ennek következményeként előálló esetleges „teljes anyagi elle-

hetetlenülés” fogalmilag nem összekapcsolható, egymással ok-okozati összefüggést nem alkotó té-

nyek, – még ha indokolatlan visszalépésről van is szó – hiszen egy államtól független, civil jellegű 

képződmény életképességének elsődleges alapja semmiképpen sem lehet az állami finanszírozás 

léte. Az autonómia-igényen túl is életképes társadalmi mezők képesek kell, hogy legyenek arra, 

hogy amellett, hogy belsőleg szabályokat, szokásokat és szimbólumokat állítanak elő, anyagi érte-

lemben is gondoskodjanak önnön elemi létfeltételeikről, még akkor is, amikor fokozott mértékben 

vannak kitéve/kiszolgáltatva az őket körülvevő „nagyobb világból” származó szabályoknak, dönté-

seknek és más erőknek.
34 

Ez a logika nem mond ellent annak az érvelésnek, amely elvárásként fo-

galmazza meg, hogy a tudatos állam hangsúlyt helyezzen az értékszempontú és a társadalmi 

szolidaritás intézményeit támogató elköteleződés rögzített formáinak kimunkálására, pl. az adórend-

szeren vagy a közhasznú jogállás megteremtésén keresztül.  

 

2.5. Amennyiben az adott törvény az adott tárgykörben alapvető jelentőségű szabályrendszert jelenít 

meg, úgy elvárás, hogy az egyéb, hasonló tárgyakat szabályozni kívánó – esetünkben a vallási 

tevékenységgel és az egyházakkal összefüggő – törvények és rendeletek tartalma is átfésülésre 

kerüljön, illetve ettől függetlenül is elvárás, hogy a jogalkotás minden vonatkozásban – esetünkben 

a vallási, egyházi szféra teljes hosszmetszetében - koherens, átgondolt legyen. Példa az ötletszerű – 

egyházakkal, egyházi intézményekkel kapcsolatos – jogalkotásra a  felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 1. számú melléklete, amelynek „Nem állami főiskolák” alcímét az egyes gazda-

sági tárgyú törvények módosításáról (!) szóló 2011. évi XCVI. törvény 42. §-a változtatta meg. A 

változtatás alapjául egy egyházi főiskola megszűnése szolgált. A jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 2. §-a (4) bekezdésének d) pontjai előírja, hogy a jogszabály megalkotása során meg 

kell felelni a jogalkotás szakmai követelményeinek is; márpedig ezek között – a korábbi évtizedek 

ezzel ellentétes gyakorlata ellenére is - kikerülhetetlen igényként rögzült, hogy a jogszabály címe és 

tartalma között legalább távoli logikai kapcsolat legyen... 

Nem világos továbbá, hogy – ha már új törvény születik -, miért nem került sor egyúttal azon jog-

                                                                                                                                                                  
Others v. Moldova Judgment of 13. December 2001; Case of Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others 

v. Austria Judgment of 31. July 2008 
33

 Az új, egyházakról stb. szóló 2011. évi C. törvény a korábbi törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak túlnyomó 

többsége számára nem teszi lehetővé az egyházkénti működést, de biztosítja az egyesületkénti bejegyzés 

lehetőségét.  
34

 Gunther Teubner: Társadalomirányítás reflexív jog révén. In: Cs. Kiss Lajos – Karácsony András (szerk.): A 

társadalom és a jog autopoietikus felépítése. Budapest, 1994. 75. o. 
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anyag átfésülésére is, amely nem a mindenkori Lvt. által közvetlenül szabályozandó joganyag, de 

amely az egyházak jogalanyiságának aktuális tartalmi kérdéseit tárgyalja. Csupán egyetlen példa 

ennek alátámasztására: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény em-

líti,  hogy a magyarországi székhelyű egyház fogadó szervezet lehet, miközben ennek hazai gyakor-

lata teljesen hiányzik: konkrét problémaként lenne említhető az a fiktív jogeset, miszerint a temp-

lom előtti járdát szívességi alapon sepregető hívőt bevonó egyházat, egyházközséget stb. a hatályos 

szöveg értelmében a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján szankcionálni 

kellene, ha az adott személy ezt követően – mintegy a sepregetést ellentételezendő – egy bibliai 

idézettel ellátott könyvjelzőt kap, anélkül, hogy a közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésre 

került volna. Ma ezt a szabályozást a legtöbb érintett nem ismeri, akik pedig ismerik, nem 

foglalkoznak vele, teljes mértékben negligálják. Ez a konkrét szituáció is rávilágít pl. arra, hogy a 

különböző szabályozási szükségletek esetén – a konkrét esetben ez a feketemunka kiszűrésének igé-

nye – milyen nehézkes az egyházak, illetve vallási közösségek szempontjainak beemelése, kivétel-

kénti megfogalmazása.  

 

2.6. Legyen a gyakorlatban is alkalmazható az adott jogszabály, túl azon, hogy érvényesen  létrejött 

és hatályos.
35

 E körben különösen lényeges az átmeneti rendelkezések léte és ellenmondásoktól 

mentes alkalmazásának lehetősége. A vizsgált tárgykörben az alkalmazhatóságot veszélyeztető 

probléma lehet egyébiránt az a helyzet is, amelyben a törvény előírása és az annak végrehajtására 

kötelezett lelkiismerete, adott esetben biblikus meggyőződése között ellentmondás feszül (lásd 

részletesebben a következő pontban).  

 

3. Az új törvény egészének és egyes rendelkezéseinek kritikája 

 

3.1. A jogalkotás hazai „kultúrhistóriájában” három olyan folyamatosan jelenlévő, hangsúlyos és 

„klasszikus” hiba érdemel említést, amely  a 2011. évi C. törvénnyel kapcsolatban is felvethető: 

1) mind az előzetes, mind pedig az utólagos hatástanulmányok léte és mélysége kérdéses 

(különösen a végső szövegváltozat tekintetében); 2) a szabályozás tárgya szerinti érintettek 

bevonására nem vagy csupán jelképesen kerül sor; 3) ha van is érdemi vita a törvény vagy rendelet 

elfogadását megelőzően, annak eredményei nem hasznosulnak, azaz érdemi továbbgondolásukra 

nem kerül sor, a tételesjogi tartalom egy elszigetelt – következésképpen ötletszerű - politikai döntés 

közvetlen eredményeként jelenik meg. 

Az első két pontot már érintettem munkám korábbi pontjaiban, a harmadikkal kapcsolatban pedig 

azt érdemes megjegyeznünk, hogy az új egyházi  törvényt megelőző „egyeztetési” folyamatban fel-

merült – publikus – érvek végső szövegváltozatba történő beépülése részben töredékes, részben pe-

dig megfigyelhető, hogy olyan konstrukciók bukkantak fel a törvény érdemi, „sarkalatos” intézmé-

nyeiben, melyek közvetetten sem képezték vita, illetve egyeztetés tárgyát. Ha pedig ez így van, s 

nehezen tudjuk eldönteni, hogy az egyes jogintézmények kialakításában milyen megfontolások 

játszottak szerepet, nehézkesebbé válik az állam és a vallási közösségek mai viszonyának model-

lezése is... 

Nehéz, majdhogynem lehetetlen helyzetben van tehát az, aki a 2011. évi C. törvény alapján kívánná 

valamely korábban keletkezett - a tudomány által az állam és egyház viszonyát illetően eddig feltárt 

- modellbe szuszakolni a konstrukciót. A zárószavazás előtti percekben jelentős mértékben, ám 

ismeretlen okokból átírt törvényjavaslat törvénnyé válhat ugyan, ám ahhoz, hogy egy adott állam 

egyházakhoz való viszonyát valamely modell-típusba sorolhassuk, többet kellene tudnunk a jogsza-

bályszöveg szintjén megjelenő kategóriáknál és lózungoknál: ismernünk kellene azokat a tényleges 

okokat is, melyek a törvény jelenlegi formáját kialakították. Ezek között ugyanis – feltehetően – 

nem csupán pillanatnyi politikai és anyagi érdekek, illetve személyes indulatok húzódnak..., ám 

nyilvánvalóan nem is csupán azok, melyeket az indokolásban olvashatunk. Feltehetően az újabb 

                                                 
35

 Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004. 135-136. o.  
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jogalkotási termékek és a kialakuló jogalkalmazói gyakorlat lesz csupán képes választ adni arra a 

kérdésre, hogy pontosan mi is a mai kormányzat – és általában az állam - viszonya a vallási szerve-

zetekhez, hogy a különbségtételek pontosan milyen mértékűek és jellegűek lesznek, túl azokon, 

amelyek már ma is érzékelhetőek a jogszabályszöveg szintjén (pl. a Kormány kikkel és milyen tar-

talommal köt majd megállapodást stb.). Pokol Béla nyomán kijelenthetjük, hogy a jog szövegrétege 

alatt további jogrétegek is kibomlanak majd, vélhetően további - ma még alig látható – feszültsége-

ket is létrehozva.
36

  

Az Lvt. modelljéhez képest mindenképpen elmozdulás a Nemzeti összetartozásról szóló törvényben 

megfogalmazott – már idézett – credo: ezt a megközelítést – feltéve, hogy mindenképpen egy 

modell keretei közé próbáljuk beilleszteni – az értékválasztó finanszírozási semlegesség modelljé-

nek hívhatjuk, ami annyit tesz, hogy a jogalkotó világossá teszi saját álláspontját, akár világnézeti 

elköteleződését, de érdemben elismeri az egyéb szempontrendszerek, világnézetek azonos értékét, 

és adott esetben támogatandó voltát. Ez esetünkben pl. azt jelenti, hogy a jogalkotó – saját preferen-

ciáitól függetlenül - a nem monoteista vallások esetében is biztosít egy formai és tartalmi 

egyenlőséget, legalábbis az elemi keretfeltételek – pl. az igénybe vehető támogatások, többletked-

vezmények, mentességek stb. - vonatkozásában.  

Az új törvény túllép az értékválasztó finanszírozási semlegesség modelljén, s gyakorlatilag egy 

háromelemű kategória-rendszer meghonosítására tesz kísérletet (egyház, Kormánnyal megállapo-

dást kötő vallási egyesület és vallási egyesület), melyben a harmadikként említett kategóriába sorolt 

szervezetek egyedüli – érdemi – jogosultsága a civil szervezetként való létezés joga. Merőben 

formális megközelítésben helytálló a megállapítás, hogy az új konstrukció sem érinti az alapvető 

jog lényeges tartalmát – azaz mindenki számára biztosítja azokat az intézményes kereteket, melyek 

között a vallásgyakorlás kollektív módon és konkrét szervezeti formában végezhető.  

Az új törvény radikálisan új koncepciója és szabályozási megoldása mellett azonban kétséges, hogy 

mire is utalhat a Preambulum „(...) – folytatva a vallásszabadságot biztosító törvényekben, különö-

sen a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben 

testet öltő hagyományt” szövegrésze, hiszen lényeges – a vallásszabadság jogának biztosításán túli 

– dimenzióiban gyökeres szakítást jelent az Lvt. hagyományaival... 

 

3.2. Vallási egyesület és egyház viszonyában kérdés az új törvény alapján, hogy pl. a ma is létező 

vallási egyesületek – a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – nevükben miért nem szerepeltethetik 

majd az egyház szót. Az új törvény 7. § (4) bekezdése kimondja: „Az egyház elnevezést csak e 

törvény szerint nyilvántartásba vett szervezet viselheti”. Ez egyúttal azt is jelentheti, hogy nem 

csupán az egyházak, hanem bizonyos – az egyház szót ma nevükben is viselő - vallási egyesületek 

megszüntetésére is sor kerül az új törvény alapján, azaz az egyesülési törvény alapján létrejött 

szervezet megszűnését egy másik törvény szabályozza... Ez különösen annak ismeretében meglepő 

– és a jogi értelemben vett biztonságot, kiszámíthatóságot is veszélyeztető, sőt aggályos, hogy az 

egyház kifejezés nem elsősorban tételesjogi kategória, nem egy intézménytípus leírására szolgáló 

fogalom, hanem a Krisztusban lévők, a Krisztust követő emberek közösségének, Krisztus testének 

fogalmi megjelenítésére szolgáló köznyelvi és biblikus, illetve teológiai kifejezés. Lényeges kérdés, 

hogy ennek használata törvénnyel megtiltható-e egy egyébként legálisan működő, nyilvántartásba 

vett vallási szervezet számára? További kérdés, hogy e rendelkezés lehetővé teszi-e, hogy az egyház 

hivatalos elnevezésében az egyházi jellegre utaló egyéb – adott esetben idegen nyelvű – kifejezés 

szerepeljen, azaz pl. a Church of Christ stb. elnevezés? 

 

3.3. A mai magyar modell jogi vallásfogalma 

A vallásszabadság fogalma, illetve tartalma tekintetében az új szabályozás nem mutat jelentős 

eltérést a korábbi szabályoktól.
37 

Annál inkább az új instrumentum vallásfogalma, illetve az 

                                                 
36

 Pokol Béla: Jogi alaptan. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2000. 34-37. o.  
37

 „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy 
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egyházakra vonatkozó joganyag. Az új vallásügyi törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében: „E 

törvény alkalmazásában a vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, mely 

természetfelettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére 

irányulnak, valamint az erkölcsöt és az emberi méltóságot nem sértő sajátos magatartás 

követelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja.” Már a Kormány egy 2000/2001-es 

törvényjavaslatában szerepelt egy olyan feltétel, miszerint az adott hitrendszer „az erkölcsöt és az 

emberi méltóságot nem sértő sajátos magatartás-követelményekből” áll össze. Ez az elvárás igen 

nehéz helyzetbe hozta volna már akkor is a jogalkalmazót, hiszen pl. a keresztény-zsidó 

hagyományban gyökeredző felfogás számos vonatkozásban jelentősen eltér az iszlám 

szemléletmódjától, s ha az előbbit tekintjük viszonyítási pontnak, akár az iszlám valláskénti 

elfogadhatósága is kérdésessé válna.
38

 Az értékelő mozzanat beemelésének szándéka nyilvánvaló 

rokonságot, sőt párhuzamot mutat a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi XLIII. törvénycikk 

1. §-ával, amely kimondja, hogy  „Mindenki szabadon vallhat és követhet bármely hitet vagy 

vallást, és azt az ország törvényeinek, valamint a közerkölcsiség kivánalmainak korlátai között 

külsőképen is kifejezheti és gyakorolhatja.” 

Az állam szempontjából a vallási tanok ilyen jellegű értékelése helyett elegendőnek kell(ene) 

lennie, hogy az egyházak tevékenysége a jognak van alárendelve, amennyiben a jogban is tételesen 

rögzített morális szempontok katalógusán túli további, a közerkölcs egyéb kívánalmait is érvényesí-

teni kívánó előírások lehetnek ugyan tiszteletreméltóak, ám nyilvánvalóan jelentősen megnehezítik 

a jogalkalmazást. Különösen, ha az erkölcs fogalma nem kerül kifejtésre, pontosításra, pl. a jogsza-

bály értelmező rendelkezései, fogalommeghatározásai között. Míg a magyar jogban az emberi mél-

tóság tartalma, az azzal összefüggő mércék jellege igen jól kimunkált, addig az erkölcsé kevéssé. 

E körben az új törvény kifejezetten üdvözlendő megoldása a negatív vallásfogalom és taxáció 

alkalmazása, amelyek kizárja, hogy bizonyos tevékenységeket „főtevékenységként” űző szerveze-

tek egyházi jogállásra tehessenek szert. Ez a megoldás immár a törvény szövegében is kifejezetten 

rögzíti a lehetséges szempontokat, e vonatkozásban valóban hozzájárulva az átlátható és kiszámít-

ható döntéshozatalhoz.  

 

3.4. Az új törvény alapján a szervezet 2011. december 31-én jogosult képviselője csak 2012. január 

1-e után kezdeményezheti a külön törvény (egyesülési törvény) szerinti nyilvántartásba vételt, azaz 

az egyesületkénti nyilvántartásba vételt – feltéve, hogy az új törvény 36. §-a 4) bekezdésében 

foglalt jogfolytonosságra törekszik. Ebből a tényből logikusan következik egy párhuzamos kérdés: 

amennyiben egy egyház 2012. január 1-e előtt szűnik meg és határozza el egyidejűleg egyesületi 

formában történő továbbműködését, úgy igényt formálhat-e arra, hogy az újonnan létrejött 

egyesület a korábbi egyház általános jogutódja legyen?  

Az egyesületekkel kapcsolatos kérdés továbbá, hogy az egyesülési jogról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény előkészítése folyik, ám a hozzáférhető szö-

vegváltozatokban nem szerepel a vallási egyesület fogalma, annak ellenére sem, hogy a do-

kumentum nagy terjedelemben foglalkozik az egyesület ún. különös formáival.
39

 A vallási egyesület 

kérdésköre különösen élesen merül fel Szathmáry Béla Alkotmánybírósági határozatokra alapított 

megközelítésében; ő a következőket mondja: „Arra ugyanis nincs ésszerű és igazolható indok, hogy 

egy vallási célú egyesület miért nem élvez a többi hasonló szervezeti formában működő egyesü-

lethez képest az egyházakat megillető, a belső autonómiát érintő többletjogokat.”
40

 Nevezett szerző 

                                                                                                                                                                  
más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más 

meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, 

akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja 

vagy tanítsa.” 
38

 Csiziné Dr. Schlosser Annamária: Az egyházak jogalanyisága. PhD. értekezés.  PPKE JÁK, 2011. 40. o.  
39

 http://www.kormany.hu/hu/dok#!DocumentSearch (2011. 11. 18.)  
40

 Lásd bővebben: Szathmáry Béla: Egyházak az államban. Tanulmányok az állami és felekezeti egyházjogból. 

Sárospataki Teológiai Műhely, Sárospatak, 2010. 23-32. o.  

http://www.kormany.hu/hu/dok#!DocumentSearch
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álláspontját – a 4/1993. (II. 12.) AB határozatra támaszkodva - alapvetően arra alapítja, hogy az 

egyébként összehasonlítható szervezetek – azaz az egyház és a vallási egyesület - közötti 

különbségtétel csak akkor lenne szükséges, ha a vallásszabadság érvényesülésének biztosítása – 

azaz az alkotmányos cél biztosítása - e nélkül nem lenne lehetséges. Másként megfogalmazva: a 

belső autonómia biztosítása vallási kérdésekben mindkét szervezet esetében elválaszthatatlan az 

alapjog gyakorlásától, „és mint vallási tartalmú kérdés az állam számára érinthetetlen, ugyanakkor 

kötelezően biztosítandó feltétel”.
41

  

A jelenlegi szabályozás mellett mindenképpen szükséges lenne – éppen a lényeges és kollektív 

dimenzióval is rendelkező alapjog érdemi érvényesíthetősége okán - a vallási egyesület önálló 

szabályozása a jogalkotó által, pl. a belső autonómia egyes kérdései körében, adott esetben a vallási 

egyesület alkalmazottainak, lelkészeinek jogállására stb. vonatkozóan. 

 

3.5. A hivatkozott törvény 36. §-a alapján nem világos továbbá, hogy 2012. január 1-e – azaz a 

törvény (ezen szakaszainak) hatályba lépése után – hány napja, esetleg hónapja van az egyes szer-

vezeteknek, hogy elhatározzák megszűnésüket [„a továbbműködésről nemlegesen nyilatkozzanak” – 

ahogyan a törvényhely 1) bekezdése fogalmaz], pl. oly módon, hogy saját alapszabályuknak 

megfelelően erre nézve az Egyház Taggyűlése, közgyűlése vagy más szerve véleményt nyilvánít. E 

körben a 36. § 5) és 6) bekezdéseiben foglalt időpontok (határidők) nem tűnnek relevánsnak, lévén, 

hogy egyedi jogintézményeket szabályoznak.  

 

3.6. Az objektívitást biztosítani hivatott intézményes megoldások erőteljes szubjektivitásának 

problematikája is felmerülhet az új törvénnyel összefüggésben, amennyiben:  

 a szakértő jobb esetben rendelkezik a jogi ismereteken túl vagy azok helyett teológiai vég-

zettséggel, ismeretekkel is; utóbbi esetben azonban nagy biztonsággal állítható, hogy ren-

delkezik egy személyes vallási természetű meggyőződéssel, konkrét elköteleződéssel is, s 

így a pártatlanság, elfogulatlanság, mint elemi előfeltétel nem feltétlenül biztosítható;42 

 ugyanígy, az – a fentiekben már említett - elvárás, hogy a minisztérium a többé-kevésbé 

objektív szempontokon túl erkölcsi szempontokat is mérlegeljen,43 szintén inkább a 

jogalkalmazási folyamat eredményének bizonytalanságát növeli, s akkor még nem ejtettünk 

szót a vállaltan politikai tartalmú  

 országgyűlési döntésről. 

 

Ezek mind kényes elemek a nyilvántartásba vétel folyamatában. Érthető, észérvekkel alátámasztható 

ezen elemek használata, de bizonyos jogtechnikai megoldások – éppen amorf, nehezen megragad-

ható jellegük okán - erős konfliktusgeneráló hatással bírnak. Kérdés, hogy a jogalkotó ennek tuda-

tában volt-e?  

                                                 
41

 4/1993. (II. 12.) AB határozat 
42

 17. § A miniszter a benyújtó egyház kérelmének Országgyűlés elé terjesztését megelőzően, külön jogszabályban 

meghatározott feltételek alapján szakértőt rendelhet ki a törvényben foglalt vallási tevékenységgel kapcsolatos 

feltételek fennállása megállapításának tisztázására. Nem kérhető fel szakértőként egyház vagy egyházi jogi személy 

ügyintéző és képviseleti szervének tagja. 
43

 A törvény 14-16. §-ainak együttes értelmezése alapján a minisztériumnak vizsgálnia kell, hogy a szervezet 

tevékenysége nem ütközik-e jogszabályba, s amennyiben a hitelvekből, illetve egyéb dokumentumokból, 

nyilatkozatokból arra következtet, hogy adott magatartás a törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerinti erkölcsöt sérti 

úgy a miniszternek a nyilvántartásba irányuló kérelmet el kell utasítania (az Országgyűlés elé terjesztés nélkül).  


