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1. Prológus 

 

Az azonos szervezésben 2011 novemberében megtartott első vallásszabadság konferencián a 

neves előadók még a lelkiismereti- és vallásszabadság alaptörvényi reguláit és az Országgyű-

lés által a sarkalatos törvények közül elsőként elfogadott
1
 egyházügyi törvény

2
 alkotmányos-

ságát vizsgálták. Az azóta eltelt másfél esztendő során rendkívül izgalmas fordulatoknak le-

hettek tanúi mindazok – különösen a vallási közösségek és az egyes szaktudományok képvi-

selői, így a jogászok is – akik e nemes és Magyarország alkotmányos tradíciójában különleges 

fontosságú szabadságjog
3
 szabályozásának alakulását figyelemmel kísérték. Őszinte köszö-

nettel tartozunk a szervezőknek, hogy időt, fáradtságot nem kímélve ismételten fórumot bizto-

sítottak a széles tematikájú, interdiszciplináris szakmai eszmecserére, együttgondolkodásra. 

 

A lelkiismereti- és vallásszabadság alapjogának vizsgálati fókuszában rendszerint az egyéni 

szabadságjog, az egyén szabad vallásgyakorlása és azzal összefüggésben személyiségének 

integritása áll, de hasonlóan nagy jelentőséggel bír és visszahat a vallását szervezett közösség 

tagjaként megélők szabadságára a vallási közösségek jogi helyzete is. 

Az Alkotmánybíróság is rámutatott: „a hitgyakorlás, [és] általában a hitélet társadalmilag 

kialakult tipikus kerete intézménye az intézményesült egyház (vallási közösség). Ezért a val-

lásszabadsághoz való jog speciális területét képezi a vallásszabadság és annak intézményesí-

tett formában történő közösségi gyakorlása.”
4
 És valóban, e vallási közösségeknek a modern 

társadalom szövetébe, annak részeként a jogrendbe való beilleszkedésének első, elemi feltéte-

le, hogy a jog által elismert valamiféle releváns jogalanyisággal rendelkezzenek. Természete-

sen, mint a mellett a későbbiekben érvelek, a szabadságjog érvényesüléséhez a „valamilyen” 

                                                           
1
 A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el. 

2
 2011. évi C. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról, Magyar Közlöny 2011/85. szám, 2011. 07. 19. 25102 – 25110. 
3
 vö. az Európában elsőként bevezetett vallásszabadságot biztosító tordai országgyűlés (1568) vonatkozó végze-

ményével: „Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, 

és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne kénszerítse […], de oly prédikátort tart-

hasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig senki az szuperintendensök közül, se egyebek az prédikáto-

rokat meg ne bánthassa; ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől […], mert a hit Istennek ajándéka…”. 

6/2013. (III. 01.) AB határozat [továbbiakban AB hat.]: „A vallásszabadság kialakulásának és fejlődésének 

meghatározó szerepe volt az alapvető jogok elismerésében. A vallást az önkifejezés más formái fölé emelte a 

történeti hagyomány, ezen belül az, hogy a vallásszabadság – a szabadságjogok „történeti atyja” – és az egyhá-

zak jelentős szerepre tettek szert a társadalmakban. A fenti fejlemények vezettek ahhoz, hogy a vallást kiemelték 

a gondolat egyéb formái közül, és védelmét külön szabályokban garantálják a nemzetközi emberi jogi dokumen-

tumok és az alkotmányok egyaránt.” In. Magyar Közlöny 2013. 03. 01. 3512. [121. bek.] 
4
 AB hat. 3513. o. [126. bek.]. 
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jogalanyiság biztosítása bár elengedhetetlenül szükséges, de közel sem elégséges alkotmányos 

követelmény. 

Előadásomban kizárólag e jogalanyisággal összefüggésben, a lelkiismereti– és vallásszabad-

ság kollektív oldalával, azaz a szabadságjog vallási közösségek szempontjából releváns egyes 

kérdéseivel, elsősorban a vallási közösségek jogállásával kívánok foglalkozni. 

 

2. A vallási közösségek jogalanyiságának alkotmányossági alapjai 

 

A 2011 decemberében elfogadott, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egy-

házak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI törvény
5
 

második egyházügyi törvény [továbbiakban Ehtv2.] – sok tekintetben egyezően az Alkot-

mánybíróság által közjogi érvénytelenség miatt korábban megsemmisített 2011. évi C. tör-

vény szabályaival – szakított a korábbi, az alkotmányos rendszerváltás időszakában intézmé-

nyesített jogállási rendszerrel,
6
 és ahhoz képest merőben új konstrukciót vezetett be. 

 

A státusszabályokat érintő legfontosabb változások közül három, alkotmányjogi szempontból 

lényegi csomópontot emelnék ki: 

 

1. Az új sarkalatos törvény az egységes egyházi jogállás helyett bevezette a (nemzetközi 

összehasonlításban nem példa nélkül való) többszintű jogállási modellt, két különböző 

jogi személy formát biztosítva a vallási közösségek számára, nevezetesen egy könnyen 

elérhető egyesületi és egy sokkal nehezebben megszerezhető egyházi jogállást. 

2. Az így kialakított intézményi megoldás következtében a jogalkotó jelentékeny mérték-

ben megszigorította az egyházi jogállás elnyeréséhez szükséges normatív feltételeket.
7
 

3. Az új egyházügyi szabályozás alapvetően megváltoztatta az egyházi elismerésre vo-

natkozó eljárást. Az egyházi jogállásról szóló döntést a bíróságok formális feltételeket 

vizsgáló, kötött eljáráson alapuló hatásköréből az Országgyűlés normatív feltételektől 

gyakorlatilag eloldott, diszkrecionális hatáskörébe utalta. 

 

Az Alaptörvény releváns rendelkezései felett szemlét tartva elmondható, hogy alkotmányunk 

elismeri „az ember alapvető egyéni és közösségi jogait”
8
, azokat a kollektív jogokat, amelye-

ket az egyének valamely közösség tagjaiként a közösségre is figyelemmel együttesen gyako-

rolhatnak. 

 

Az Alaptörvény által adott lelkiismereti és vallásszabadság fogalomnak
9
 pedig szerves részét 

képezi a közösségi szinten megélt vallásszabadság joga. Az alapjog kollektív oldalának tar-

                                                           
5
 Magyar Közlöny, 2011/166. szám. 2011. 12. 31. 41621 – 41633. 

6
 A korábbi jogállási modellt az 1990. évi IV. törvény alakította ki, amelyet még az utolsó „rendi” országgyűlés 

fogadott el. 
7
 Ezek közül kiemelendő a bevezetett várakozási idő, „legalább százéves nemzetközi működéssel rendelkezik 

vagy legalább húsz éve szervezett formában […] működik Magyarországon” Ehtv2. 14. § 2. bek. c.) és a társa-

dalmi támogatottság fokmérőjeként megtízszerezte az alapítók számát, a vallási közösség egyházként való elis-

merését „legalább ezer fő aláírásával” Ehtv2. 14. § (1) bek. lehet kezdeményezni. 
8
 Alaptörvény I. cikk (2) bek. 

9
 „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás 

vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy 
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talma az együttesen és nyilvánosan történő vallásgyakorlás szabadsága, amely a vallási egye-

sülés és gyülekezés jogaként értelmezető. 

 

A vallási közösségek állam által elismert jogalanyiságával kapcsolatban az Alkotmánybíróság 

még működésének kezdetén rögzített egy fontos elvi tételt. „Az együttes … vallásgyakorlás 

szabadsága nincs kötve semmilyen szervezeti formához. A másokkal együttesen történő val-

lásgyakorlásnak … joga mindenkit megillet arra való tekintet nélkül, hogy az együttes vallás-

gyakorlás jogilag szabályozott szervezeti keretek között, vagy anélkül történik – e, illetve, 

hogy milyen szervezeti formában folyik. Sem az egyéni, sem a közösségi vallásgyakorlás sza-

badsága nem tehető alkotmányosan függővé sem vallásos szervezeti tagságtól, sem a vallási 

közösség szervezeti formájától”.
10

 Ehhez képest, annak eldöntése, hogy a közösségi vallás-

gyakorlás a jog által elismert jogalanyisággal rendelkező szervezet keretei között, vagy azon 

kívül valósul meg, kizárólag az egyén és a közösség szabad döntésétől függhet. 

A kilencvenes esztendők kezdetén ennek az elvnek a kimondása garanciális jelentőségű volt, 

tekintve, hogy a pártállamban arra hivatkozással üldöztek számos vallási közösséget, hogy 

nem rendelkeznek az állam által elismert jogalanyisággal, ám a jogilag releváns jogállás meg-

szerzését komoly jogi és még inkább súlyos politikai feltételek teljesítésétől tették függővé. 

Az Alkotmánybíróság határozatában reagált az akkori közelmúltra, amikor deklarálta, hogy 

nem illegális tevékenység az állam „szentesítése” nélkül folytatott közösségi vallásgyakorlás, 

ellenkezőleg, éppen a vallásszabadság alapjogából fakadó lehetőség. 

Ugyanakkor a társadalomban működő szervezetek jogalanyiságáról általánosságban (és nem 

konkrétan a vallási közösségek kapcsán) megállapítható: „[a]z állam határozza meg, hogy 

magánszemélyek részére milyen feltételekkel, milyen jogi személyek létrehozását teszi lehető-

vé; erre nézve az Alkotmányból sem kötelezettsége, sem döntésének korlátja nem adódik”
11

. 

Az állam tehát – főszabályként – nem köteles természetes személyek jogilag értékelt csoport-

jának tevékenységéhez egy konkrétan meghatározott jogalanyiságot biztosítani. Az alkotmány 

szabályaiból fakadóan azonban az egyházi jogállással, mint speciális jogalanyisággal az állam 

a vallási közösségek sajátosságaira van tekintettel, utóbbiak pedig az általuk választott jogi 

személy formának megfelelő jogállást nyerik el – szabad belátásuk szerint.
12

 

Az Alkotmánybíróság korai döntéseiből is levezethető, hogy egy többszintű jogállási struktú-

rát bevezető szabályozási modell önmagában nem jelent alkotmányossági problémát. 

Az azonban már kétségtelenül „[a]lkotmányossági kérdést […] vetne fel, ha [akár egy egysé-

ges, monolit jogállási modellben, akár egy duális, többszintű konstrukció szabályai mellett] 

összehasonlítható szervezetek közül a törvényhozó egyesek számára megadná a jogi személlyé 

válás, vagy egy adott szervezeti forma alapításának lehetőségét, míg másokat önkényesen 

kizárna ebből, vagy aránytalanul nehézzé tenné számukra e jogállás megszerzését”.
13

 

 

                                                                                                                                                                                     
más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyé-

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

gyakorolja vagy tanítsa.” Magyarország Alaptörvénye VII. cikk. (1) bek. 
10

 8/1993. (II. 27.) AB határozat, ABH 1993. 99. 100. 
11

 8/1993. (II. 27.) AB határozat, ABH 1993. 99. 100. 
12

 vö. 4/1993. AB határozat, ABH 1993. 48. 53. 
13

 8/1993. (II. 27.) AB határozat, ABH 1993. 99. 101. 
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Az alapjog kollektív oldalának érvényesülése kapcsán a konkrét szervezeti formánál azonban 

nagyobb jelentősége van annak a körülménynek, hogy az állam által egyházi jogállásúként el 

nem ismert, de vallási tevékenységet végző közösségek olyan jogállással rendelkezzenek, 

amely garantálja számukra, hogy a vallásgyakorlás közösségi formája, és belső autonómiájuk 

terén (alapjog kollektív oldala), ugyanabban a szabadságban részesüljenek, mint az egyházi 

jogállással rendelkező vallási közösségek, mivel a vallásgyakorlás közösségi gyakorolhatósá-

ga és a belső autonómia biztosítása az alapjog lényegéből fakadó olyan biztosíték, amely az 

államot tartózkodásra kötelezi, függetlenül attól, hogy a közösségi vallásgyakorlása ténylege-

sen milyen szervezeti keretben, intézményes háttérrel valósul meg. A vallási közösségek belső 

autonómiájának – azonos feltételek melletti – státusz semleges, konkrét jogállástól független 

garantálása tehát az alapjog (kollektív oldala) érvényesülésének sine quo nonja. 

Ebből következően egy többszintű jogállási modellben az egyik jogálláshoz, jelen esetben az 

egyházi jogálláshoz nem kapcsolhatók kizárólagosan – a közösségi vallásgyakorlás más szer-

vezeti formáit kirekesztő módon – olyan, a vallásszabadságból fakadó (szelvény)jogok, ame-

lyek a szabadságjog kollektív oldalának érvényesüléséhez elengedhetetlenül hozzátartoznak. 

Másik oldalról nézve, az alapjog kollektív gyakorolhatóságával összefüggésben a törvényi 

korlátozásnak – tekintettel az alapjog korlátozás általános elveire (lényeges tartalom érinthe-

tetlensége, szükségességi és arányossági mérce) – szervezeti formától függetlennek, egyúttal 

hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie.
14

 

A diszkriminációmentes szabályozással kapcsolatban érdemes felidézni, hogy alapvető Euró-

pai Uniós elvárásként is szükséges figyelembe venni azt a követelményt, hogy a szabályozás 

nem eredményezhet hátrányos megkülönböztetést, sem a közösségekre, sem pedig a közössé-

get alkotó egyénekre nézve. 

3. Az Alkotmánybíróság legújabb határozatának jogalanyisággal összefüggő egyes 

megállapításai 

Az Alkotmánybíróság tizenhét vallási közösség
15

 alkotmányjogi panasza és az alapvető jogok 

biztosának utólagos normakontrollt indítványozó beadványa alapján vizsgálta a második egy-

házügyi törvény egyes, elsősorban az egyházak jogalanyiságával összefüggő rendelkezéseinek 

alkotmányosságát. A 6/2013 (III. 01.) AB határozatában
16

 a sarkalatos törvény egyházi jogál-

lás megszerzésére vonatkozó rendelkezéseit – felhasználva és egyértelműsítve korábbi, a gon-

dolat- lelkiismeret- és vallásszabadság tartalmáról kialakított értelmezési gyakorlatát – rész-

ben megsemmisítette. 

Az Alkotmánybíróság önmagában nem tartotta alaptörvény-ellenesnek a többszintű jogállási 

rendszer bevezetését és az esetleges visszaélések megelőzése érdekében hatékony és alkotmá-

                                                           
14

 Lásd erről: Schanda Balázs: Vallásszabadság – törvényi keretek között. In: Egyházügyi, vallásszabadsági 

tudományos konferencia Budapest, 2011. november 21. Konferenciakötet, Boldog Élet Alapítvány, 2011. 
15

 Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház, a Szim Salom 

Progresszív Zsidó Hitközségi Egyház, Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége Egyház, az Ősmagyar 

Egyház, a Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége Egyház, az Út és Erény Közössége Egyház, a 

Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház, az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház, az Univer-

zum Egyház, az ANKH Az Örök Élet Egyháza, a Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, az Usui Szellemi 

Iskola Közösség Egyház, a Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház, a Fény és Szeretet Szabadkeresztény 

Egyház, a Keresztény Testvéri Közösség. 
16

 Magyar Közlöny 2013. 03. 01. 35. szám, 3492 – 3528. 
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nyosan elfogadható legitim eszköznek tekintette az egyházi jogállás megszerzéséhez szüksé-

ges megszigorított normatív feltételeket is, elismerte ugyanis az Országgyűlés jogát, hogy a 

ténylegesen nem vallási tevékenységet végző szervezetek (a. m. „biznisz-egyházak”) kiszűré-

sére a korábbiaknál hatékonyabb eszközöket intézményesítsen. 

A vallási közösségek jogállásának természete kapcsán konkretizálva korábbi értelmezéseit az 

Alkotmánybíróság határozottan leszögezte, hogy az egyházi, vagy más sui generis jogállás – 

még akkor is, ha más társadalmi szervezetekhez (pl. egyesületekhez) képest a nagyfokú auto-

nómián kívül további többletjogokat nem biztosít– önmagában is olyan lényeges jogosultság, 

amely szorosan összefügg a vallásszabadság alapjogával.
17

 A jogalanyiságra vonatkozó sza-

bályozással szemben alkotmányos követelmény, hogy az állam a vallási csoportok önálló mű-

ködését lehetővé tevő sajátos tartalmú jogállás megszerzését – azonos feltételek mellett – le-

hetővé tegye. 

Mivel az Alaptörvény rögzíti, hogy az egyházak önállóak,
18

 ezért „a vallási közösségek mű-

ködéséhez olyan sajátos jogi formára vonatkozó szabályokat kell az Országgyűlésnek megal-

kotnia, amely számukra a demokratikusan felépülő egyéb társadalmi szervezetekhez képest 

nagyobb belső szervezetalakítási és szabályozási szabadságot [önkormányzatiságot] bizto-

sít.”
19

 

Mindebből pedig a határozat oda konkludál, hogy az egyházak számára kiemelt önállóságot 

biztosító jogállás olyan alkotmányos jelentőségű követelmény, amelyre tekintettel „Az Or-

szággyűlés […] már nem dönthetne úgy az Alaptörvénnyel összhangban, hogy a vallási kö-

zösségek jogi formában történő működéséhez egyáltalán nem alakít ki speciális „egyházi” 

jogállást. Az Alaptörvénnyel ellentétes lenne, ha a vallási közösségek csak egyesületi vagy 

más általánosan – a vallásszabadságra tekintet nélkül – igénybe vehető jogi formában mű-

ködhetnének Magyarországon, és nem létezne sajátos, a vallási közösségek önállóságát tiszte-

letben tartó többlet-autonómiát biztosító [olyan] jogi forma.”
20

 amelyet a meghatározott nor-

matív feltételeket teljesítő közösségek szabad döntésük alapján igénybe vehetnek. 

Az Alkotmánybíróság által megfogalmazott fenti követelmény – álláspontom szerint – nem 

jelent alkotmányjogi értelemben, meghatározott megnevezésű jogállásra (pl. egyházi jogállás-

ra) való jogosultságot, vagy egy többszintű jogállási rendszerben egy adott jogállás elnyerésé-

re alanyi jogot, és különösen azt sem írja elő, hogy valamennyi közösségnek azonos jogállás-

sal kell rendelkeznie. Jelenti azonban azt az alkotmányos elvárást (és ez tulajdonképpen a 

korábbi alkotmányos helyzetnek és AB gyakorlatnak is megfelel), hogy valamennyi közösség 

számára olyan tartalmú jogállás megszerzésének a lehetőségét kell biztosítani, amely tekintet-

tel van a lelkiismereti- és vallásszabadságból fakadó többlet kritériumokra, különös tekintettel 

a más társadalmi szervezetekénél (pl. egyesületek) nagyobb többlet-autonómia biztosításának 

követelményére. 

                                                           
17

Vö. 6/2013. (III. 01.) AB határozat, 3516. o. [147] bek. 
18

 Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása az alkotmányos védelmet kiterjesztette: „[az] egyházak 

és a vallási tevékenységet végző más szervezetek önállóak.” 
19

 AB hat. 3514. o. [137] bek. 
20

 AB hat. 3515. o. [141] bek. 
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Érdemes ezen a ponton megint egyszer felidézni, hogy a közösségek számára a rendelkezésre 

álló jogállás megszerzése csupán lehetőség. A vallási csoport dönthet úgy, hogy nem kíván 

élni az állam által biztosított jogalanyisággal, és működése ettől függetlenül a jogszerűség 

talaján áll. A közösségek döntési szabadságával ellentétben azonban az állam számára nem 

lehetőség, hanem egyenesen a vallásszabadság alapjogából fakadó kényszerítő kötelesség a 

meghatározott tartalmi feltételeket garantáló jogállás biztosítása. 

A legújabb határozat – úgy vélem – továbbfejlesztve megerősíti, pontosítja, egyértelművé 

teszi a korábbi, a vallási közösségek jogalanyiságát érintő alkotmánybírósági gyakorlat lénye-

gi magvát, hangsúlyozva a vallási közösségek autonómia igényének, mint alkotmányos ga-

ranciának az alkotmánybiztosíték jellegét. 

 

Az Alkotmánybíróság a továbbiakban azt is vizsgálta, hogy az Ehtv2-ben szabályozott két 

különböző jogállási forma tartalmi összetevői megfelelnek-e a fentebb körvonalazott köve-

telményeknek. Ennek során megállapította, hogy az egyházi és az egyesületi jogállás tartal-

mában, elsősorban az elérhető jogosultságok tekintetében olyan mértékű és érdemi különbség 

van, amely alapvetően érinti az alapjog érvényesülését és az egyesületi formában működő 

vallási csoportokhoz képest jelentős előnyhöz juttatja az egyházi jogállású közösségeket mind 

vallási, mind pedig anyagi szempontból. Ezek a törvény biztosította előnyök pedig döntően 

meghatározzák az egyes közösségek vallásgyakorlásra rendelkezésre álló lehetőségeit, végső 

soron az alapjog kollektív oldalának érvényesülését.
21

 

A fenti elvek figyelembevétele mellett az alkotmányvédő testület vizsgálatának meritumában 

az egyházi jogállás elnyerésére irányuló országgyűlési eljárás alkotmányossága állt. 

Az Alkotmánybíróság önmagában nem találta alaptörvény-ellenesnek az Országgyűlés jogál-

lást konstituáló hatáskörét, rámutatott ugyanis: „önmagában nem ellentétes az Alaptörvénnyel, 

hogy az Országgyűlés törvényben is elismer egyházakat, ha az nem eredményez zárt listát.” 

[…] „Nincs alaptörvényi akadálya annak, hogy […] az [egyházügyi] törvény külön eljárás 

előírása nélkül [kivételesen rendelkezzen egyes különös helyzetben lévő vallási közösségek 

jogalanyiságáról]. Az ilyen törvényi elismerés mellett azonban a törvény szabályainak nyitva 

kell hagynia más vallási közösségek számára is az egyházi jogállás megszerzésének lehetősé-

gét az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelő eljárás keretében.”
22

 

Az Alaptörvénynek megfelelő eljárásnak olyan, garanciákhoz kötöttnek kell lennie, amely 

biztosítja, hogy az állami döntés nem lehet önkényes. Így az eljárásnak meg kell felelnie a 

tisztességes eljáráshoz való jogból fakadó követelményeknek, vagyis az eljárást tisztességes 

módon, tárgyilagos feltételek alapján, ésszerű határidőn belül kell lefolytatni, a meghozott 

döntést megfelelő, érdemi indoklással kell ellátni, s nem utolsó sorban biztosítani kell a dön-

téssel szemben a hatékony jogorvoslat lehetőségét.
23

 

                                                           
21

 vö. AB hat. 3518. o. [167] bek.  
22

 AB hat. 3518. o. [168] bek. 
23

 vö. AB határozat rendelkező rész 5. pont. 3492. 
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A fentiekben rögzített elvárásokkal szemben, jelentékeny módon szimplifikálva az Ehtv2 al-

kotmányos szempontból kritikus szabályait, a normaszöveg úgy rendelkezett, hogy kizárólag 

az Országgyűlés ismerhet el egyházként vallási közösségeket az egyházügyi törvény mellékle-

tében, oly módon, hogy annak során nem kötik a saját maga által felállított normatív feltéte-

lek. A törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés ugyanis – bírálható módon – nem 

eredményezte automatikusan a jogállás megszerzését, hiszen a feltételek teljesítésétől függet-

lenül az Országgyűlés (mindenkori kétharmados többsége) szabadon dönthetett (volna) arról, 

hogy mely szervezetet, közösséget ismer el egyházként, s melyiktől tagadja meg ezt a státuszt, 

és elméletileg akár arról is, hogy egy már korábban elismert, működése során a jogszabályi 

előírásokat maradéktalanul betartó közösséget töröl az egyházak sorából. 

Az Országgyűlés szabad döntési joga, amelyet nyilvánvalóan meghatároz a politikai erőtér, a 

politikai diskurzusban megjelenő érdekek (politikai diszkrecionális döntés), nem biztosíthatja, 

hogy a törvényi feltételeknek megfelelő vallási tevékenységet végző egyesület egyházi jogál-

lásúvá válhasson, de megteremti annak a lehetőségét is, hogy a törvényben meghatározott 

követelményeket figyelmen kívül hagyva, contra legem döntés szülessen. 

Ebből fakadóan a jogállásról szóló törvényhozási döntés jogalkotási álarcba bújtatott olyan 

egyedi jogalkalmazói aktus, amely nem zárja ki a politikai mérlegelés lehetőségét. Egy politi-

kai, testületi szerv döntése, amely nem szigorú, formális feltételek fennállását vizsgáló jogal-

kalmazói eljárás eredményeként jön létre, hanem amelyben a többségi-képviseleti demokrácia 

elvei érvényesülnek. 

Az Ehtv2-ben szabályozott processzus – amint arra fentebb utaltam – egy kivételes, jogalkal-

mazói tevékenységet leplező jogalkotási eljárás. A jogalkotási, normatív tartalmú aktussal 

szemben, ellentétben az egyedi ügyben hozott (bírósági, hatósági vagy más közigazgatási ak-

tuson alapuló) döntéssel,
24

 nincs mód hatékony jogorvoslat igénybevételére. A jogszabályi 

rendelkezések egyedi ügyben történő alkalmazása Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgá-

latára nyitva álló alkotmányjogi panasz ugyanis nem minősül hatékony jogorvoslatnak, „mi-

vel az Alkotmánybíróság nem az Országgyűlés által jogalkalmazóként lefolytatott egyedi el-

ismerési eljárásokban megállapított tényállást és az eljárás jogszerűségét vizsgálja felül, ha-

nem csak az elismeréssel kapcsolatos döntés során alkalmazott, illetve közvetlenül 

hatályosuló jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját.”
25

 

A törvényhozó hatalom fent röviden bemutatott eljárása egy további dimenzióban is bírálható, 

a jogalkotás – jogalkalmazás tengelyben vizsgálva ugyanis felveti a hatalommegosztás elvé-

nek
26

 sérelmét is.
27

 Erre az összefüggésre azonban, jelen keretek között nincs módon részlete-

sebben kitérni. 

                                                           
24

 vö. Alaptörvény XXVIII. cikk. (7) bek. „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan 

bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.” 
25

 AB hat. 3523. o. [211] bek. 
26

 A hatalommegosztás alkotmányos elve, a jogállamiság egyik leglényegibb összetevője. Az Alkotmánybíróság 

működésének kezdetétől kiemelt jelentőséget tulajdonított a hatalommegosztás elvének, annak ellenére, hogy az 

Alkotmány azt szövegszerűen expressis verbis nem tartalmazta. Magyarország Alaptörvénye azonban „ALAP-

VETÉS” fejezetében kitüntetett helyen [C.) cikk (1) bek.] rögzíti a hatalommegosztás elvét, mint az állam mű-

ködésének fundamentumát. 
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Az Országgyűlés dióhéjban felvillantott eljárásában nem érvényesültek azok a minimális 

processzuális garanciák, amelyek nem csupán a vallásszabadság alapjogából, de a jogállami-

ság elvéből is kényszerítően következnek. Így az Országgyűlés eljárása nem felelt meg „a 

tisztességes eljáráshoz való jogból és a jogorvoslathoz való jogból eredő követelményeknek, 

ezen keresztül a vallásszabadsághoz való jog és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

sérelmét eredményez[te].”
28

 

Az eljárási garanciák hiányosságának megállapítása mellett a vallási közösségek elismerésé-

vel kapcsolatban érdemes még egy további lényeges szempontra felhívni a figyelmet. A lelki-

ismereti- és vallásszabadság alapjogából eredő alkotmányos követelmény az állam világnézeti 

semlegességének elve és gyakorlati megvalósulása.
29

 Erre figyelemmel – úgy vélem – külö-

nösen nagy jelentősége van annak, hogy az eljárás tisztességes volta kapcsán egyértelmű le-

gyen, hogy az állam az elismerési processzus során egyes közösségeket nem kedvezményez, 

nem priorál (esetleg a világnézeti azonosulás alapján), ellenben valamennyi közösség jogállási 

ügyében részrehajlás, hátrányos megkülönböztetés nélkül jár el.
30

 Az elismerési eljárás így 

közvetlenül érinti az alapjog érvényesülését, hiszen az egyenlő feltételeket biztosító, valam-

ennyi közösség számára egyaránt „semleges és általános jogszabályi keretek[et biztosító sza-

bályozási környezet] révén az állam és egyházak különvált működése a lehető legteljesebb 

vallásszabadságot biztosítja.”
31

 

 

*** 

 

Az Alkotmánybíróság határozatában összefoglalóan megállapította azokat az alkotmányos 

követelményeket, amelyeket a jogalkotónak figyelembe kell venni az egyházügyi törvény 

módosítása során.
32

 A felelősség az Tisztelt Házé, hogy ezeket az elveket a zárószavazás előtt 

álló törvényjavaslatban
33

 érvényesítse.
34

 

                                                                                                                                                                                     
27

 Az AB határozatában foglalkozott ezzel az összefüggéssel, erről lásd: AB hat. 3522-3523. o. [203] – [205] bek. 
28

 AB hat. 3523. o. [212] bek. 
29

 Az állam és egyházak különvált működésének elve a vallásszabadság része. Az lelkiismereti- és vallásszabad-

ság aspektusában az állam lényegi jellemzője (világnézeti) szekularizáltsága, amely nem negatív világnézeti 

értéktartalmat jelöl, hanem arra utal, hogy sem az egyházak összességével, sem valamely konkrét egyházzal nem 

fonódhat össze intézményesen, nem azonosíthatja magát valamely egyház tanításával vagy más világnézettel, 

nem avatkozhat be az egyházak belügyeibe (ez következik utóbbiak önállóságából is), nem foglalhat állást hit-

igazságok kérdésében, továbbá a vallási közösségeket egyenlőkként kell kezelnie. 
30

 vö. AB hat. 3516. o. [147] bek. 
31

 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993. 48. 52. 
32

 AB hat. rendelkező rész 5. pont. 3492. 
33

 T/10750. A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negye-

dik módosításával összefüggő módosításáról. 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=10750. (letöltés ideje: 2013.05.30.) 
34

 Álláspontom szerint Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításában rögzített országgyűlési hatáskör 

alkotmányos értelemben nem biztosít korlátlan mozgásteret a törvényhozónak. Álláspontom szerint az alaptör-

vényi szabály ellenére az Alkotmánybíróság által meghatározott feltételeket esetlegesen figyelmen kívül hagyó 

eljárási normákat intézményesítő törvény alkotmányellenessége a továbbiakban ismételt vizsgálat tárgyává tehető. 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=10750

