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Az alapvető jogok biztosa indítványa az egyházak jogállásáról 
 

Az Alaptörvény hatályba lépésével – hasonlóan más közjogi intézményekhez – alap-

vető változáson ment át az ombudsman hatásköre is. Azzal, hogy megszűnt az absztrakt utó-

lagos normakontroll iránti eljárás mindenki számára nyitva álló kezdeményezésének lehetősé-

ge és az indítványozói kör a Kormányra, az országgyűlési képviselők egynegyedére, illetve az 

alapvető jogok biztosára szűkült, megnőtt az ombudsman felelőssége e téren. korábban ritkán 

élt ezzel a lehetőséggel, pontosan amiatt, mert bárki kezdeményezhette a sérelmezett jogsza-

bály alkotmányossági vizsgálatát az Alkotmánybíróság előtt, jellemzőbb volt, hogy az érintett 

jogszabály módosítására tett javaslatot. 

Alapvető változást hozott ezzel párhuzamosan az Alkotmánybíróság munkájában a 

konkrét normakontroll iránti eljárások kezdeményezésének kibővülése, vagyis az alkotmány-

jogi panasz intézményének kiszélesítése. Leegyszerűsítve a kérdést, az Alkotmánybíróságról 

szóló 2011. évi CLI. törvény alapvetően két fontos feltételt támaszt az egyes alkotmányjogi 

panaszok befogadhatósága és elbírálhatósága iránt: az érintettséget, illetve a jogorvoslati lehe-

tőségek kimerítését (vagy azok hiányát). 

2012 első felében, amikor megérkeztek az első beadványok az Alapvető Jogok Bizto-

sának Hivatalába az egyházak jogállását érintő, merőben új szabályozással kapcsolatban, sok 

kérdés tisztázatlan volt. Ezek közé tartozott annak a megítélése, hogy milyen tartalommal kell 

értelmezni (fogja értelmezni az Alkotmánybíróság) az alkotmányjogi panaszok esetében az 

egyedi érintettséget, illetve a jogorvoslati lehetőségek kimerítését, vagy éppen azok hiányát. 

Kérdéses volt az is, hogy az ombudsman hogyan ítélje meg azokat a beadványokat, amelyek 

esetében tudva levő volt, hogy alkotmányjogi panaszként is benyújtották, különösen annak 

tükrében, hogy a fenti bizonytalanságok miatt a befogadás egyáltalán nem jelentett garanciát 

arra, hogy az Alkotmánybíróság érdemben is elbírálja azokat. Fontos előkérdés volt az Alap-

törvény átmeneti rendelkezéseinek alkotmányjogi megítélése is. 

Az első beadvány, amely sérelmezte a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, vala-

mint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 

törvény (a továbbiakban: Etv.) egyes rendelkezéseit, 2012. február 14-én érkezett, ez azonban 

még általános megjegyzéseket, szubjektív értékítéletet tartalmazott, hamarosan azonban érke-

zett több, érdemi alkotmányossági jogszabálykritika is, mindegyik egy-egy kisegyháztól. Kö-

zös volt ezekben a beadványokban az, hogy a beadványozók gyakorlatilag az Alkotmánybíró-

ság előtt előterjesztett alkotmányjogi panaszbeadványukat juttatták el az alapvető jogok bizto-

sához, kérve, hogy saját nevében is éljen az indítványozás lehetőségével. 

Mára már nagyrészt kikristályosodott az a gyakorlat, mely szerint az ombudsman ab-

ban az esetben, ha értesül arról, hogy a beadványozó alkotmányjogi panasszal is élt, külön 

nem fordul az Alkotmánybírósághoz, az alkotmányjogi panasz ugyanis konkrét normakont-

roll-jellege miatt alkalmasabb az egyedi sérelmek orvoslására, ellentétben egy absztrakt utó-

lagos normakontrollal. 2012 tavaszán azonban ez a gyakorlat még kialakulóban sem volt, így 

az ombudsman úgy döntött, él indítványozási jogkörével. 
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Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az is eldöntendő kérdés volt, hogy az Alaptörvény 

átmeneti rendelkezései 21. cikkében foglaltak mennyire veendők figyelembe. Ez ugyanis fel-

hatalmazta az Országgyűlést arra, hogy sarkalatos törvényben állapítsa meg az elismert egy-

házakat, illetve határozza meg az elismerés feltételeit, illetve kimondta, hogy sarkalatos tör-

vény előírhatja az egyházként való elismeréshez meghatározott idejű működés, meghatározott 

taglétszám, történelmi hagyományok és társadalmi támogatottság figyelembevételét. A bead-

ványok pedig nagyrészt pontosan e rendelkezéseket kifogásolták. 

Az Átmeneti rendelkezések 31. cikk (2) bekezdése kimondta saját magáról, hogy az 

Alaptörvény része, ami felvetette azt a kérdést, hogy az Alaptörvényhez képest – különösen, 

ha egyes rendelkezései azzal ellentétesek – hol helyezkedik el a jogforrási hierarchiában, ki-

zárt-e az Alkotmánybíróság általi vizsgálata, illetve az abban adott felhatalmazás alapján 

megalkotott sarkalatos törvények mennyiben vizsgálhatóak. 

Az alapvető jogok biztosa végül az Alkotmánybírósághoz fordult és kérte az Átmeneti 

rendelkezések jelentős részének megsemmisítését, részben annak bizonytalan jogforrási státu-

sza miatt, részben pedig amiatt, mert számtalan rendelkezése valójában nem átmeneti jellegű 

volt. Az Alkotmánybíróság a 45/2012. (XII. 29.) AB határozatában az Átmeneti rendelkezé-

sek támadott részeit kihirdetésükre visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. 

Az ombudsmani indítvány az átmenetiséget nélkülöző jellege miatt kérte többek kö-

zött a fent hivatkozott 21. cikk megsemmisítését is, így az Etv. alkotmányosságának megítélé-

sekor az abban foglaltakat külön már nem vette figyelembe, noha az említett AB határozat 

hónapokkal később született meg. 

Az alapvető jogok biztosa a beérkezett beadványokat, az Emberi Jogok Európai Bíró-

ságának vallásszabadsággal kapcsolatos legfontosabb döntéseit, illetve az Európa Tanács Ve-

lencei Bizottsága (Európai bizottság a demokrácia érvényesítésére a jog eszközeivel) állásfog-

lalását alapul véve, saját indítványát végül 2012 augusztusában terjesztette elő. Ebben alapve-

tően az egyházak elismerése iránti eljárás egyes részeit ítélte Alaptörvény-ellenesnek és kérte 

azok megsemmisítését. 

Elsőként azt kell előrebocsátani, hogy az ombudsman szerint a szabályozás azon része, 

mely szerint a korábbi egyházak jelentős része elveszíti ebbéli státuszát és egyház csak azon 

vallási közösség lehet, amelyet az Országgyűlés ekként ismer el, nem ellentétes a vallássza-

badsággal. A vallásszabadságból ugyanis nem következik kényszerítő erővel, hogy vallásukat 

az érintettek csak egyház keretei között gyakorolhatják. A vallásszabadság kollektív oldala (a 

vallás „másokkal együttesen” történő gyakorlása) megvalósulhat társadalmi szervezetben, de 

akár informális módon is, ahogyan erre az Alkotmánybíróság 8/1993. (II. 27.) AB határozatá-

ban is rámutatott. 

Az ombudsman szerint tehát az Alaptörvényből nem következik kényszerítően, hogy 

valamely vallási közösséget egyházként kell elismerni, azonban az egyházként való elismerés 

mégsem függetleníthető a vallásszabadságtól, annak kollektív oldalától. Az indítvány abból 

indult ki, hogy az egyházként való elismerés szoros kapcsolatot mutat a vallásszabadsággal, 

ebből fakadóan pedig meg kell felelnie bizonyos, az alapjogokkal szemben támasztott alkot-

mányos követelményeknek. Az indítvány elsőként megfogalmazza ezen követelményeket, 
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majd megvizsgálja, a szabályozás megfelel-e azoknak és ez alapján von le következtetéseket a 

szabályozás alkotmányosságát illetően. Kettős természete van tehát: nemcsak azt elemzi, 

hogy az egyes rendelkezések mely alapjogba, alkotmányos követelménybe ütköznek, hanem 

maga is rögzít olyan követelményeket, amelynek a szabályozásnak mindenképpen meg kell 

felelnie. 

E garanciális követelmények az alábbiak: az egyházi státusz megadásánál, bárki is le-

gyen a döntéshozó, ha mérlegelési joga van, annak szempontjait meg kell határozni, méghoz-

zá törvényi szinten; a döntést indokolni kell; a döntés ellen biztosítani kell a jogorvoslat lehe-

tőségét. 

Az első követelményt abból az alkotmánybírósági gyakorlatból vezette le az ombuds-

man, amely kimondja, hogy alapjoggal való összefüggés esetén a döntéshozatalra való felha-

talmazásnak tartalmaznia kell a döntésre vonatkozó legfontosabb elveket, rendelkezéseket, a 

szabályozás csak ekkor felel meg a jogállamiság követelményének. Az általános felhatalma-

zás az alapjog kiüresedéséhez vezethet, a jogértelmezés pedig a jogalkalmazó önkényes, szub-

jektív döntésén múlik. [pl. 62/2009. (VI. 16.) AB határozat, 754/B/1999. AB határozat].  

A második követelmény kapcsán párhuzamot állított a biztos egyrészt a közigazgatási 

határozatok megindokolásának kötelezettségével, másrészt a kormánytisztviselők indokolás 

nélküli felmentésének lehetőségével. Mindegyik estben hangsúlyozta az AB, hogy érdemi 

indokolás hiányában az érintett nem tudhatja, mi volt a döntés jogalapja, így nem is tud haté-

konyan fellépni az ellen. [ld. 21/1997. (III. 26.) AB határozat, 8/2011. (II. 18.) AB határozat] 

Az indítvány az Országgyűlés egyházi státusszal kapcsolatos döntési jogkörét alkot-

mányjogi szempontból közigazgatási döntésként értékelte, azért a harmadik követelmény 

kapcsán az Alaptörvénynek a jogorvoslathoz való jog biztosítását előíró XXVIII. cikk (7) 

bekezdésére hivatkozott („Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan 

bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”) 

Pontról pontra végignézve az indítvány benyújtásakor hatályos szabályozást látható, 

hogy az Etv. számtalan követelményt fogalmaz meg azon vallási közösséggel szemben, amely 

egyházi státuszt kíván „elnyerni”, azonban hiányoznak azok a garanciák, amelyek révén az 

Országgyűlést, mint döntéshozót e követelmények kötnék, vagyis semmi sem biztosítja, hogy 

valóban megkapja a státuszt a követelményeknek mindenben megfelelő közösség. Az Or-

szággyűlés úgy dönt, úgy mérlegel, ahogy akar, döntésének indokai ismeretlenek, hiszen nem 

írt elő a törvény indokolási kötelezettséget, továbbá a döntés ellen jogorvoslattal sem lehetett 

élni. Mindezt tovább súlyosította az az előírás, amely szerint az Országgyűlés kétharmados 

többséggel dönt, amely más önmagában annak a veszélyét hordozta, hogy a jövőben politikai 

alkuk révén dől el, egyházi státuszt kap-e egy vallási közösség, vagy sem.  

A fenti okok miatt a rendelkezések ellentétesek a tisztességes hatósági eljáráshoz való 

joggal (indokolási kötelezettség hiánya), továbbá a jogorvoslathoz való joggal is. 

Az ombudsman a szabályozás talán legfőbb hibájának azt tartotta, hogy az Országgyű-

lés magának vindikálta a hatalmat e kérdésben. Megkockáztatható az az állítás, mely szerint a 

fenti problémák fel sem merültek volna, ha rendes bíróság jár el az egyházként való elismerés 

ügyében. Az Országgyűlés azonban egy politikai fórum, amely politikai döntéseket hoz – e 
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funkciójától értelemszerűen nem idegen a szabad (köteletlen) döntéshozatal, az indokolás és a 

jogorvoslat hiánya –, azonban az egyházként való elismerés nem lehet politikai döntés. Ebből 

kiindulva hivatkozott az ombudsman a hatalommegosztás elvének sérelmére kiemelve, hogy e 

körben az Országgyűlés olyan feladatot adott saját magának, amely nem illeszkedik politikai 

karakteréhez. 

A szabályozás sok hasonlóságot mutat a nemzetiségek elismerésével, ahol működő – 

és egyben alkotmányos – megoldás az országgyűlési döntéshozatali jogkör. Alapvető tévedés 

azonban erre az analógiára építeni az egyházként való elismerést. A nemzetiségek államalkotó 

tényezők, a nép hatalmának részesei, továbbá a magyar politikai közösség, a politikai nemzet 

részei. E tényezők egyáltalán nem merülnek fel az egyházak, vallási közösségek esetében, sőt, 

az Alaptörvény VII. cikke értelmében az állam és az egyházak különváltan kell, hogy működ-

jenek, az egyházak önállóak. Ezt támasztja alá az alkotmánybírósági gyakorlat is, mely hang-

súlyozza, hogy az állam nem kapcsolódhat össze intézményesen az egyházakkal, vallási kö-

zösségekkel [8/1993. (II. 27.) AB határozat]. Az egyház semmiképpen sem gyakorolhat köz-

hatalmat, vagyis hatalomelméleti szempontból nem áll meg a párhuzam a nemzetiségek és az 

egyházak között.  

Az Alkotmánybíróság végül – részben az ombudsman indítványa, részben pedig a be-

nyújtott alkotmányjogi panaszok nyomán – 6/2013. (III. 1.) AB határozatában hatálybalépés-

ükre visszaható hatállyal megsemmisítette az Etv. több rendelkezését, illetve kimondta azok 

alkalmazhatatlanságát, többek között a fenti érvrendszert is magáévá téve. Az érintett egyhá-

zak szempontjából azonban ennél is fontosabb, hogy az alkotmányjogi panaszok révén egy-

szersmind jogorvoslatot is nyertek a határozattal, amit egy utólagos normakontroll nem lett 

volna képes biztosítani. 

 

 


