
Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében 

Egyház és állam 

A magyarországi egyházak, felekezetek és vallási közösségek a Kárpátmedence magyarsága 

érdekében kiemelkedő szerepet töltenek be. Különösen jelentős a nemzeti azonosságtudat, a 

kultúra, a nyelv megőrzésében, a szülőföld magyarságmegtartó erejének erősítésében.  

Ahhoz, hogy a XXI. század első évtizede végén ezt a megállapítást nyugodt lelkiismerettel 

leírhassuk, fel kell eleveníteni a húsz évvel ezelőtti, a rendszerváltáshoz kötődő gyökeres vál-

tozásokat, és az azóta eltelt időszak jelentős eseményeit, melyek elsősorban az egyházak és az 

állam közötti kapcsolatok gyökeres változtatását, illetve az egyházak társadalomban betöltött 

szerepének átalakulását jelentették.  

Az Állami Egyházügyi Hivatal közel 40 éven át tartotta kézben az állam és az egyházak kö-

zötti kapcsolatokat, szorosan együttműködve az állambiztonsági és a pártszervekkel.  

A rendszer egyházpolitikájának és a vallásos világnézet elleni ideológiai harcnak az intézmé-

nyeként közvetlen befolyással bírt az egyházakra. Irányította, ellenőrizte, felügyelte belső éle-

tüket.  

A kezdetek  

A változások egyik húsz évvel ezelőtti lépéseként az 1989. évi 14. sz. törvényerejű rendelet 

jogutód nélkül megszüntette a Hivatalt.  

A rendszerváltozás évében 1990. január 24-én - összhangban az alkotmánnyal, továbbá a Ma-

gyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival - az Országgyűlés megalkotta az 

1990. évi IV. törvényt a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról.  

A törvény célja a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatása, a mások meggyőződését 

tiszteletben tartó, a tolerancia elvét megvalósító magatartás elősegítése érdekében, és emlek 

garanciájaként az egyházak önállóságának biztosítása, s az állammal fennálló kapcsolataik 

szabályozása.  

A törvény az alkotmányra alapozva kinyilvánítja, hogy az egyházak az államtól elválasztva 

működnek, az egyes egyházakat azonos jogok illetik, azonos kötelezettségek terhelik, s a kü-

lönböző eljárásokban egyenlők.  

Jogilag először fogalmazták meg és iktatták törvénybe, hogy az államhatalom az egyházak 

felügyeletére semmiféle szervezetet, intézményt nem hozhat létre.  

Az Állami Egyházügyi Hivatal jogutód nélküli megszüntetésével egy időben a művelődési 

miniszter kapott arra felhatalmazást, hogy az állam és az egyházak új típusú partneri kapcso-

latát kialakítsa.  

Így jött létre 1989. augusztus l-én az Egyházi Főosztály, majd később az Egyházi Kapcsolatok 

Titkársága címzetes államtitkár vezetésével a Miniszterelnöki Hivatal keretében.  

Koordinatív tevékenységén belül kapcsolatot tartott fenn a magyarországi egyházakkal, fele-

kezetekkel, vallási közösségekkel az önkéntesség elve alapján. A Titkárság szintén kapcsola-



2 

tot tartott fenn az illetékes minisztériumokkal, központi országos szervezetekkel, valamint a 

különböző szintű önkormányzatokkal. A kapcsolatok kiépültek a környező országok hasonló 

feladatokat ellátó állami szervezeteivel, az egyházak világszervezeteivel, valamint a határon 

túli magyar egyházakkal.  

Az állam koordinatív szerepének kialakítását alapvetően az 1990. évi IV. törvény preambu-

lumában megfogalmazottak szellemében végezte, mely a következőképpen szól: "A magyar-

országi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú, érték-

hordozó és közösségteremtő tényezői. A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kultu-

rális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel, és a nemzeti tudat ápolásá-

val is jelentős szerepet töltenek be az ország életében."  

Ezek a gondolatok inspirálták a jogalkotókat az egyházakkal közösen, hogy minden olyan 

alapkérdés jogi rendezése megtörténjen, mely biztosítja az egyházak társadalmi szerepvállalá-

sának garanciáit.  

A Magyar Köztársaság Kormánya 1990 folyamán rendezte és kiépítette diplomáciai-jogi kap-

csolatait a Szentszékkel és más egyházi világszervezetekkel.  

Az Országgyűlés az elkövetett jogsértések részbeni orvoslására, részben pedig az egyházak-

nak az 1990. évi IV. törvényben említett tevékenységükhöz szükséges tárgyi, anyagi feltételek 

biztosítása, az egyes volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése érdekében meg-

alkotta az 1991. évi XXXII. törvényt.  

Az egyházak működőképességének nagyon fontos eleme a volt egyházi ingatlanok tulajdon-

rendezése, ill. helyettük vagy pénzbeli kártalanítás, vagy csereingatlan biztosítása a közösségi 

házakban, iskolákban, kollégiumokban, szeretetotthonokban, egészségügyi intézményekben 

végzendő feladatok ellátása számára.  

A többször módosított 1991. évi XXXII. törvény 2011-ben jelölte meg a tulajdonrendezés, ill. 

kártalanítási folyamat lezárását.  

Az 1997-ben történt módosítás arra is adott lehetőséget az érintett egyházaknak, hogy azon 

ingatlanok után örökös járadékot kapjanak, melyekről végleg lemondanak az állam javára. Az 

egyházak éltek ezzel a törvény adta lehetőséggel: közel 70 milliárd forint értékben több mint 

1700 ingatlan tulajdonrendezéséről mondtak le.  

A már említett két törvény megteremtette azokat az alapokat, melyekre rá lehetett építeni az 

egyes ágazatokat érintő jogszabályokat. Mint például a közoktatási és felsőoktatási törvényt, 

amelyek megszüntették az iskolafenntartás állami monopóliumát. Ez tulajdonképpen része az 

emberi jogoknak, annak a jognak, hogy a szülők megválaszthassák gyermekeik neveltetésé-

nek feltételeit, és részt vehessenek a legdöntőbb feltétel, az iskolai oktatás megfelelő alakítá-

sában. A közoktatási törvény is megerősítette azt, hogy nemcsak az egyházi iskolákban, ha-

nem az állami és önkormányzati iskolákban is lehetővé vált a hitoktatás az óvodától kezdve a 

közoktatás bármely más intézményén át.  

Nagy értékeket, a lakosság számára lelki és szellemi gazdagodást jelentettek a millecentenári-

um évében az egyházak által rendezett nemzetközi események, például öt éven belül -1991-

ben és 1996-ban - a második pápalátogatás Magyarországon, továbbá a Magyar Reformátusok 
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III. Világtalálkozója, a Lutheránus Világszövetség európai tagegyházai vezetőinek konferen-

ciája, a Baptista Egyház megalakulásának 150. évfordulója, hogy csak néhányat említsek. 

Ezek a kiemelkedő események a határon túli magyarság és az anyanemzet közti kapcsolatok 

számára is rendkívül fontosak voltak. Az állam természetesen koordinatív tevékenységén kí-

vül anyagiakkal is támogatta ezen nemzetközi rendezvények lebonyolítását.  

A rendszerváltás után, különösen a már említett törvényi garanciák és az állam és az egyházak 

közötti folyamatos párbeszéd kialakítását követően Magyarországon megnőtt a vallások iránti 

érdeklődés. A vallási közösségek száma nőtt, és a különböző nagy egyházi közösségekhez 

tartozó hívek száma is gyarapodott. Megjelentek a szerzetesrendek.  

Velük együtt az egyházak megkezdték áldásos tevékenységüket. A megnövekedett hitéleti 

gondozás mellett oktatási, nevelési és kulturális intézmények, szeretetotthonok, egyéb szociá-

lis és karitatív intézményfenntartó tevékenységükkel jelentős szerepet vállaltak a megújuló 

társadalmi feladatok megvalósításában.  

Az állam intézményfenntartó tevékenységükhöz a szektor semleges finanszírozás elve alap-

ján, elsősorban normatív módon meghatározott támogatást nyújt a központi költségvetésből.  

A megmérettetés 

Ahhoz, hogy az egyházak a nemzetpolitikában részt tudjanak velmi, egy konszolidált állapot 

megteremtése volt az alapvető feladat. 1997 elején az volt az egyházakkal közösen kialakított 

javaslat, hogy nemzetközi szakértők egyházi- és világi bevonásával meg kellene mérettetni az 

addig kialakított magyarországi jogi és gyakorlati tapasztalatokat.  

Így került sor 1997. március 3-5 között a Budapesten megrendezett szimpóziumra "Az egyhá-

zak szerepe a megújuló társadalmakban" címmel.  

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és 

Vallásügyi Bizottsága, az Európa Tanács és a Nemzetközi Vallásszabadság Egyesület (IRLA) 

meghívására a szimpoziumon jelen voltak a kelet-és közép-európai volt szocialista országok 

felelős államigazgatási szerveinek vezetői, a nyugat-európai országok, ill. a Vatikán egyházi 

és világi szakértői, valamint a rendező szervek képviselői.  

A szimpózium résztvevői megtárgyalták a Magyarországon kialakult rendszer tapasztalatait és 

azt alapjaiban is jónak, más államok számára is követendőnek ítélték meg.  

A magyarországi gyakorlatra is építve Budapesti Ajánlás címmel záródokumentumot fogad-

tak el a résztvevők, melyet a konferencián elhangzottak alapján a résztvevők képviselőiből 

álló albizottság dolgozott ki.  

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a záródokumentumot megküldik a különböző nem-

zetközi egyházi és világi szervezeteknek.  

A záródokumentumban megfogalmazottak annak ellenére, hogy több mint tíz éve kerültek 

nyilvánosságra, nem veszítették el ma sem aktualitásukat.  
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Budapesti Ajánlás 

"Az egyházak a megújuló társadalmakban" című nemzetközi szimpózium résztvevői  

- az államok belügyeibe történő be nem avatkozás elveitől vezérelve;  

- összhangban az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 1. cikkének (3) bekezdé-

sében foglaltakkal, amely megállapítja: "az ENSZ célja, hogy gazdasági, szociális, kul-

turális vagy emberbaráti jellegü nemzetközi feladatok megoldása útján, valamint az em-

beri jogok és az alapvető szabadságjogok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy 

vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának előmozdítása és támogatása 

révén nemzetközi együttműködést létesítsen"; 

- a vallásszabadságot szabályozó nemzetközi jogi dokumentumok fontosabb rendelkezé-

seire alapozva (pl. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; az alapvető emberi jogok és 

szabadságjogok védelméről szóló Európai Egyezmény; polgári és politikai jogok nem-

zetközi Egyezségokmánya; a türelmetlenség és a hátrányos megkülönböztetés minden 

formájának kiküszöböléséről szóló Nyilatkozat; más vonatkozó egyezmények és a hel-

sinki folyamatban kifejezett alapelvek):  

- felismerve, hogy országuk egyházai, és más vallási közösségei a társadalom kiemelkedő 

fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői;  

- szem előtt tartva, hogy egyházaik és más vallási közösségeik a hitélet területén túl tevé-

kenységet fejtenek ki - kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi területeken előse-

gítik a nemzeti tudatot -, és így fontos szerepet játszanak országuk életében;  

- célul tűzve ki országukban a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatásának tel-

jes megvalósítását;  

- megállapítva, hogy az emberi kapcsolatok alapja az egyén lelkiismereti szabadságának 

tiszteletben tartása, a demokratikus állam fontos feladata a tolerancia elvét megvalósító 

magatartás elősegítése biztosítékaként az egyházak és más vallási közösségek funkcio-

nális autonómiájának biztosítása belső ügyeik és küldetésük teljesítése terén.  

A résztvevők az alábbi következtetésre jutottak:  

1) Tiszteletben tartják a vallásszabadságot, és közös meggyőződésük, hogya vallásszabad-

ság ott gyakorolható a legjobban, ahol az állam és egyház jogi elkülönítése fennmaradt, 

vagy megtörtént, és ahol támogattak egyfajta pozitívattitűdöt, amely magában foglalja 

ezek lojális együttműködését.  

2) Kijelentik, hogy az egyházakat és más vallási közösségeket egyenlő jogok illetik meg, 

és azok a különböző állami eljárásokban egyenlők.  

3) A résztvevők megerősítik, hogy az államhatalom és a közigazgatás az egyházak irányí-

tására, felügyeletére semmiféle külön szervezetet, intézményt nem hozhat létre, de fon-

tosnak tartják a kooperációhoz szükséges szervezetek létrehozatalát.  

4) Az egyházak és más vallási közösségek ne tevékenykedjenek politikai pártok eszközei-

ként, de mindenkor jogosultak etikai és szociális kérdésekben véleményt nyilvánítani.  
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5) A gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabadság Joga természetes és elidegeníthetetlen 

jog, amely magában foglalja bármely vallás vagy hit elfogadásának, elutasításának vagy 

megváltoztatásának szabadságát. Bárki mind egyénileg, mind pedig másokkal közös-

ségben kinyilváníthatja egyéni vallását és meggyőződését.  

6) Különös figyelmet szentelnek a nemzeti kisebbségek és vallási kisebbségek vallássza-

badsághoz fűződő jogai megvalósulásának.  

7) A jogi feltételrendszer kidolgozásában figyelembe kell venni az egyházak és más vallási 

közösségek szociális feladatokat ellátó tevékenységét. Az egyházak állampolgári igény-

re, vagy saját kezdeményezésük alapján, éppúgy, mint az állam, illetve az önkormány-

zatok, létesíthetnek és fenntarthatnak oktatási, nevelési, kulturális, szociális, egészség-

ügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi és további hasonló intézményeket.  

8) Az egyházak és más vallási közösségek hitéleti tevékenységének támogatása érdekében 

az állam hozzájárulhat az ehhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséhez.  

9) Az elszenvedett jogsérelmek jogorvoslatából következően a volt egyházi ingatlanok tu-

lajdonrendezése is segíti az egyházak és más vallási közösségek működési feltételeinek 

javítását, a hitélet lehetőségeinek bővülését, a közfeladatokban való szerepvállalást.  

10) Az állam a közrend védelmével, a közegészségüggyel, a közmorál, valamint mások jo-

gai védelmével kapcsolatos feladatainak a törvények és a nemzetközi nonnák által sza-

bályozott módon történő ellátása érdekében intézkedéseket tehet a vallásszabadságra 

történő hivatkozással elkövetett visszaélések megakadályozása érdekében.  

11) Az államok saját törvényeiknek megfelelően ésszerűen figyelembe veszik az egyházi 

ünnepeket és vallási kiemelt napokat, összhangban az érintett egyházak és vallási kö-

zösségek tanításával.  

12) Az államok támogatják és segítik az egyházak, az egyéb vallási közösségek közötti és 

azokon belüli nemzetközi kapcsolatokat.  

13) Az államok támogatják az egyházak és más vallási közösségek összes, a közös értékek 

támogatására és a társadalmi megértés elősegítésére irányuló kezdeményezését.  

14) Az államok támogatják az egyházak és más vallási közösségek közötti párbeszédet és 

együttműködést.  

15) Az államok kinyilvánítják, hogy a vallásszabadság biztosítása, a türelmetlenség és 

diszkrimináció kiküszöbölése lényeges a népek közötti egyetértés, a béke és barátság 

megőrzéséhez.  

Az ismertetett záródokumentumot a Magyar Köztársaság Elnöke, Göncz Árpád megküldte az 

Európa Tanács tagállamai elnökeinek. A Nemzetközi Vallásszabadság Egyesülete (IRLA) a 

nemzetközi szimpózium teljes anyagát a záródokumentummal, a lelkiismereti és vallássza-

badságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. sz. törvény, és a volt egyházi ingatla-

nok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. sz. törvény szövegét megküld-

te a világ minden államának és az egyházak világszervezeteinek.  
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A párbeszéd 

A visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Arra inspirálták az ország vezetőit, hogy Magyar-

ország legyen gazdája Európában e témának, segítve mindazon országokat, akik még nem 

dolgozták ki az állam és az egyházak kapcsolatának jogi és gyakorlati kérdéseit, valamint az 

egyházak társadalmi szerepvállalásának elősegítéséhez szükséges jogi és gazdasági rendszert.  

Ezen tanácskozás tapasztalatai is nagymértékben segítették azon megkezdett jogalkotói mun-

kát, me1y az u. n. egyház-finanszírozás vitatott kérdéseinek rendezésére hivatott volt.  

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli Szentszék által létrehozott Vegyesbizottság 

akkor már foglalkozott azokkal a financiális kérdésekkel, melyet a kormány 1997 májusában 

tárgyalt, és az érintett felek június 20-án a Vatikánban írtak alá.  

A Kormány májusi ülésén egyben azt a döntést hozta, hogy az u. n. Vatikáni Megállapodás-

ban lévő különböző kedvezmények minden egyházra érvényessé válásához hat törvény alko-

tására, illetőleg módosítására van szükség.  

Ezeket a törvényeket a Parlament 1997. december 2-án megalkotta, és egyben a Szentszéki 

Megállapodást is parafálta, majd 1999-ben törvényi szintre emelte.  

Az 1997. március 3-5 között megrendezett Budapest Szimpózium sikeres lebonyolítása ill. a 

pozitív visszajelzések hatására egy újabb konferencia szervezését kezdtük meg az egyházak 

bevonásával. A Kormány és az Országgyűlés mellett a Magyar Tudományos Akadémia is 

jónak tartotta a "Párbeszéd az emberért" címmel I998 tavaszán megrendezendő nemzetközi 

konferencia megszervezését, ahol olyan kérdések megtárgyalására kerülhet sor, melyek a 21. 

század kihívásaira adnának választ, mint például a Föld túlnépesedése; új gazdasági világrend 

aspektusai és azok megoldásai; környezetvédelem; a klímaváltozás hatásai; a munkanélküli-

ség fokozatos csökkentése; az egyházak szerepe a fenti problémák megoldásában és az embe-

rek pszichológiai, szellemi és erkölcsi nevelésében.  

A konferencia egyik nemzetközi társszervezőjeként az ENSZ mellett működő IRLA ismét 

készségesen segített elsősorban az egyházak világszervezeteinek meghívásában, és a záródo-

kumentum utógondozásában.  

A Magyarországi Baptista Egyház az Amerikai Testvéregyházán keresztül az USA akkori 

alelnökét, Al Gore urat kérte fel a konferencia megnyitására.  

Sajnos, ezen nemzetközi párbeszédre már nem került sor.  

A párbeszéd - különösen a szomszéd országok állam és egyházak kapcsolatáért felelős veze-

tőivel - tovább folytatódott.  

Az 1997 decemberében elfogadott hat törvényről, és az Apostoli Szentszékkel kötött megálla-

podásról eszmecserét tartottunk 1998 februárjában Budapesten, illetve Szentendrén. Így a 

résztvevők megismerhették az egyház-finanszírozásról szóló új törvényen kívül az SzJA 1 %-

ával kapcsolatos eljárást; a közoktatás, a felsőoktatás és a szociális feladatok nonnatív finan-

szírozásának változásait (kiegészítő normatíva bevezetését); a volt egyházi ingatlanok tulaj-

donrendezésének végleges megoldásait (lemondott ingatlanokért örökös járadék biztosítása, a 

többi ingatlan 2011-ig való rendezése); a Szentszéki Megállapodásban rögzített kedvezmé-
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nyek minden egyházra érvényessé tételének biztosítása külön megállapodás formájában; az 

1990. évi IV. törvénynek a fentiek miatti módosítása.  

A résztvevők - elsősorban volt szocialista országok, mint pl. Csehország, Horvátország, Len-

gyelország, Románia, Szerbia illetve Kis-Jugoszlávia, Szlovákia - örömmel vették a tájékoz-

tatásokat és hasznosították saját munkájukban a tapasztalatokat. 

A Szentszékkel kötött megállapodás és a hat törvény között néhány pontban nem volt meg a 

szinkron. Mint például az egyház által fenntartott felsőoktatási kollégium, mely a nem egyhá-

zi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók számára jött létre, nem kaphatott állami tá-

mogatást.  

Ilyen és ehhez hasonló néhány pontosítás tisztázása érdekében1998 tavaszán megbeszélést 

folytattunk a Vatikánban azzal a javaslattal, hogy újra jöjjön létre a Magyar-Vatikáni Vegyes-

bizottság, és legkésőbb 1998 szeptemberéig pontosítsa a Megállapodást, hogy a következő 

évek költségvetéseiben ezek megjelenjenek.  

Az u. n. Vegyesbizottság létrejött, de csak másfél évvel később rendeződtek a jogi fonnák. 

Átmeneti pénzügyi intézkedésekkel az aszinkronitások megoldást nyertek.  

A következő kormány megkötötte azon egyházakkal a megállapodásokat, melyek a törvény 

életbe lépését követő (1998.január 1.) 130 nap elteltével igényelték azt. Ezek a megállapodá-

sok (és a mögöttük lévő törvények) garantálják az egyházak által végzett közfeladatok zavar-

talan ellátásához szükséges költségvetési támogatásokat.  

Az elmúlt két évtizedben az egyházakat érintő különböző szintű jogszabályok és megállapo-

dások (törvények, rendeletek, határozatok) száma meghaladja a 120-at. Ezek közül a már em-

lítetteken kívül kettőt emelnék ki:  

- Az egyik az 1997. évi X. törvény, amely a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi 

XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtására született. Ennek értelmé-

ben a faji, vallási vonatkozású diszkriminatív törvények vagy más, fasiszta rendsza-

bályok által érintettek magyarországi szervezetei számára kell visszajuttatni a szemé-

lyektől elvett vagyont, amelyért örökös nem jelentkezett, és a szervezetek az érintett kö-

zösségek, illetve életben maradt tagjai támogatására kell, hogy e vagyont fordítsák.  

- A másik a 217212004. (VII. 12.) Korm. határozat, mely a nemzetpolitikában részt vevő 

tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb magyar szór-

ványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi szemé-

lyek kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötését írja elő, mely egyben 

elősegíti az anyaországhoz kötődő nyelvi, kulturális közösségi feladatok végrehajtását. 

Mindkét jogi szabályozás megalkotását a Magyar Köztársaság határain belül és határain 

kívül élő magyarok sorsáért érzett felelősség inspirálta.  

Hogyan tovább 

A húsz évvel ezelőtti és az azt követő jogalkotók szándéka éppen az volt, hogy az egyházak 

évezredes tapasztalataik alapján, szabadon végezhessék missziós tevékenységüket, mely elő-

segítheti egy komoly szellemiség és európai gondolkodásmód kialakítását. Ez elengedhetetlen 

a 21. század kihívásainak megfelelő emberi magatartáshoz, közös nemzeti cselekvéshez.  
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A demokratikus jogállamiság következetes továbbfejlesztése, az EU tagsággal együtt járó 

kötelezettségek és a világgazdasági globalizáció negatív hatásainak kiküszöbölése csak szilárd 

erkölcsi alapokon nyugvó és gondolkodó társadalom révén oldható meg. Ezért nagyon fon-

tosnak kell tekinteni az egyházak szerepét az új értékrend kialakításában és közös felelősség-

gel járó végrehajtásában.  

Az egyházak, felekezetek és vallási közösségek társadalmi szerepvállalásának formái, intéz-

ményes rendszerei és tevékenységi területei az elmúlt 20 évben többnyire kialakultak. Ennek 

elemei főképpen a család és az élet védelme, a hitélet gondozása, a köz-és felsőoktatás, a tu-

domány, a kultúra és hagyományápolás, a könyv-és lapkiadás, a média, a gyermek-és ifjúság-

védelem, a kisebbségi és etnikai, a tábori lelkész, a börtön és kórházi pasztoráció, az ifjúság és 

sport, a környezetvédelem, a turizmushoz és az idegenforgalomhoz is kötődő műemlékvéde-

lem. Ezen feladatok ellátásához a jogi feltételek zömében igen, de a pénzügyi feltételek már 

kevésbé rendezettek.  

Mindezek figyelembe vételével külön ki kell emelni az egyházak, felekezetek és vallási kö-

zösségek nyugodt és zavartalan működésének garantálását, az ember tiszteletén nyugvó és az 

ember szolgálatának közös felelősségéből adódó közös cselekvés fontosságát.  

Természetesen az egyházaknak a nemzetstratégiában való folyamatos és biztonságos részvé-

teléhez - a hitéleti és közcélú feladatok zavartalan ellátása érdekében - az alapelveket megerő-

sítő mindenkori kormányzati deklaráción kívül szükség van a még nyitott, illetve rendezést 

igénylő kérdések lezárására:  

1) A folyamatosság és kiszámíthatóság, ami azt jelenti, hogy az állam és az egyházak vi-

szonyát rendező, az elmúlt 20 év során keletkezett szabályozások, az egyes egyházakkal 

kötött megállapodások továbbra is érvényben maradnak, s alapját képezik a mindenkori 

kormány egyházpolitikájának, biztosítva ezzel a kiszámíthatóságot.  

2) A folyamatos dialógus szervezeti és jogi formájának megteremtésével az állam és az 

egyházak aktuáltematikus párbeszédének kialakításával megelőzhetőek lettek volna az 

elmúlt évek permanens feszültségei.  

Figyelemmel az EU Alkotmány-tervezet 52. § (3) bekezdésére: "Elismerve identitásukat 

és különleges hozzájárulásukat, az Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart 

fenn az egyházakkal és szervezetekkel".  

A KMKF (Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma) vagy a Kormány kezdemé-

nyezze a már említett Európa Alkotmány érintett paragrafusának az 1990. évi IV. tör-

vénybe való beiktatását. Ugyanakkor vagy törvényben, vagy végrehajtási kormányren-

deletben végérvényesen rendezni kell a magyar állam és az egyházak közötti koordiná-

ciós feladatokat, és az azok végrehajtására hivatott szervezeti rendszert. Mivel több tár-

cát érintő feladatról van szó, a mindenkori legfőbb koordinatív szervet a Miniszterelnö-

ki Hivatal feladatai között kell szerepeltetni, és minimum államtitkári szintű szervezet 

kialakítása szükséges.  

Az EU Alkotmány fenti cikkelyének adaptációját követően, vagy azzal egy időben 

Brüsszellel egyeztetve, létre kellene hozni Budapest székhellyel a dialógust lebonyolító 

Nemzetközi (Uniós) Konzultációs és Dokumentációs Központot.  
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Bilaterális kapcsolatrendszert kellene kialakítani valamennyi EU-tagállam egyházi 

ügyekkel foglalkozó állami szerveivel, illetve a várható csatlakozó államok hasonló 

szerveive1. Hasonló kapcsolatok szükségesek a Magyarországon működő egyházak, fe-

lekezetek és vallási közösségek világszervezeteivel is.  

Ezen uniós feladat átvételével helyet lehetne biztosítani az EU-tagállamok egyházakkal 

kapcsolatos párbeszédének. Hozzáférhetőek lennének a témát érintő dokumentumok, 

szabályozások, tanulmányok. Ezáltal a kongresszusi turizmusnak e témában speciális 

európai székhelyévé válhatnánk.  

3) Új kommunikációs alapok megteremtése és kiszélesítése szükséges, mivel a társada-

lomnak csak nagyon szűk rétege ismeri az állam és az egyházak kialakult rendszerét, az 

egyházak közfeladatokban való szerepét, milyenségét, mennyiségét, az állami támoga-

tások formáit és nagyságát, a szektor semleges finanszírozásból adódó állami feladato-

kat, az egyházak gazdálkodását stb. El kell érni, hogy minden információhoz minden 

érdeklődő (állampolgárok, szervezetek, média stb.) az informatikai rendszereken ke-

resztül is hozzájuthasson.  

4) A kistelepülések szellemiségének, kulturális hagyományainak ápolásába az egyházakat 

jobban be kellene vonni. Például az elnéptelenedő kisiskolákat önkormányzati és egy-

házi összefogással lehetne a fenti célokra használni. A falugazdászhoz hasonlóan a fel-

adat szakmai gazdája, a falusi turizmus és művelődés szervezője az ott élő aktív, vagy 

nyugdíjas pedagógus, vagy a helyi lelkipásztor lehetne.  

5) Az egyházak hitéleti és közfeladatainak ellátásának állami támogatására hivatott külön-

böző megállapodások, jogszabályi kötelezettségek alapján létező költségvetési jogcíme-

it és forint összegeit egy hivatalos helyen kell tervezni, és egyeztetni az érintett ágaza-

tokkal és egyházakkal. Így nem fordulhatna elő az, hogy akár a hitéleti támogatások, 

hitoktatási díjak, vagy a különböző kiegészítő normatívák nem, vagy csak késve kerül-

nek kifizetésre. Nem történhetne meg, hogy az egyes tárcáknál tervezett, egyházakat 

érintő költségvetési jogcímek egyik évről a másikra megszűnnek, vagy követhetetlenné 

válnak.  

6) Az ágazati koordinálásra, az egy nyelven való beszélésre és a közös cselekvésre kell a 

jövőben gondot fordítani. Nem a konfliktusok kezelésére, hanem a konfliktusok meg-

előzésére kell az erőket összefogni! Erre az egyik legalkalmasabb fórum lehetne az 

úgynevezett Kormány Egyeztető Bizottság mindennemű koordinatív szereppel való 

megbízása (az aktuális témában érintett tárcák és egyházak szakembereinek fórumaként. 

Javaslattevő, vélemény-nyilvánító szervként a döntés-előkészítő szakaszban fejtené ki 

tevékenységét). Eddig ez a fonna csak a volt egyházi tulajdonrendezési feladatok kap-

csán működött. Mivel Magyarországon kétkamarás parlament nem létezik, így az egy-

házak az általuk is ellátott feladatokat érintő jogalkotási folyamatba is bekapcsolódhat-

nának, és nem utólag szereznének tudomást az őket is érintő jogszabályok változásairól. 

Ez tudná orientálni a végrehajtás szintjén is az egységes értelmezést.  

7) Az egyházak és a helyi önkormányzatok együttműködésének elősegítését kiemelt fel-

adatként kellene központilag is támogatni. A legtöbb települést, a legtöbb állampolgárt 

érintő feladat ellátását az oktatás területén végzik az egyházak. Az egyházi közoktatási 
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intézményrendszer szervesen illeszkedik a települési önkormányzatok intézményrend-

szeréhez.  

Az egyházak egészségügyi, szociális és karitatív intézményeinek tevékenységét ma már 

nem nélkülözheti az önkormányzati intézményrendszer. 

Az egyházi közgyűjtemények többségében nemzeti értékeket, a kutatás számára pótol-

hatatlan forrásmunkákat őriznek, illetve a szélesebb felhasználói igényeket elégítik ki.  

A műemlékek mintegy felét az egyházak tartják fenn, amelyek sok esetben a települések 

arculatát is meghatározzák és a helyi településfejlesztés fontos alkotórészét képezik.  

Mindezek figyelembevételével a kistérségi társulásoknál a közös teendők, fejlesztések meghatá-

rozásakor elengedhetetlen az ott működő egyházakkal és szerzetesrendekkel való egyeztetés.  

Ennek ismeretében a településfejlesztés érdekében a közös programok kialakítása, és a 2007-

2013 közötti Nemzeti Fejlesztési lehetőségek közös pályázata és végrehajtása szükséges.  

A cél 

A Magyar Köztársaság mindenkori Országgyűlésének és Kormányának az állam és az egyhá-

zak kapcsolatában a ciklusokon átívelő konszolidált állapot megteremtése kell, hogy legye a 

fő célja.  

Az emberért való párbeszéd kell, hogy áthassa a kapcsolatok rendszerét, mellyel azt kívánják 

kifejezni, hogy az emberek szolgálatára hivatott és az emberek bizalmából létező szerveze-

teknek (állam, önkormányzatok, egyházak) közösen kell a társadalmi kihívásokra egységes 

válaszokat adniuk, és közösen kell cselekedniük.  

Csak így lehet elérni azt, amit húsz évvel ezelőtt az 1990. évi törvény preambulumában a jog-

alkotók célul tűztek ki a következő nemzedék számára. Érdemes még egyszer felidézni, hogy 

a mindennapi cselekedeteinkben, a közösségekért vállalt felelősségünkben örökre rögzüljenek:  

"A magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontos-

ságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői. A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk 

mellett kulturális, nevelési nevelési, oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a 

nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország életében." 

Nemzetpolitika 

Az anyaországban működő egyházak a húsz év alatt intézményrendszerükkel, testvéregyházi 

kapcsolataikkal, és a rövid összefoglalómban jelzett szerteágazó tevékenységükkel igen jelen-

tős szerepet játszottak a nemzetpolitika alakításában. E tevékenységük megmaradásának és 

továbbfejlesztésének egyetlen feltétele az állam és az egyházak közötti stabilitás megteremté-

se. A konszolidált állapot ki kell, hogy hasson a határon túli magyarság helyzetének javulásá-

ra is, melyben az egyházak részvétele elengedhetetlen.  

Az összefoglaló első mondatában leírtakhoz visszatérve néhány gondolat és tapasztalat annak 

igazolására, hogy: "Különösen jelentős a nemzeti azonosságtudat, a kultúra, a nyelv megőrzé-

sében, a szülőföld magyarságmegtartó erejének erősítésében az egyházak tevékenysége."  
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Harminc évvel ezelőtt csaknem közhelynek számított az a megállapítás, hogy minden harma-

dik magyarul szóló ember a mai Magyarország határain kívül él. A közvéleményben is egyre 

erősebben érvényesül az az egészséges szemlélet, hogy mind a határokon kívül rekedt ma-

gyarság, mind pedig a mai Magyarország területén élő más ajkú magyar állampolgár (szerb, 

horvát, szlovák, román, német stb.) a kulturális és gazdasági híd szerepét töltik be, és a fel-

gyorsult tömegkommunikáció korában a szülőföld és más országok elsősorban a szomszéd 

országok között - összekötő láncszemekké válnak.  

A testvérvárosi és testvérközségi kapcsolatok kialakult rendszerét sok esetben az érintett egy-

házi helyi közösségek közötti együttműködések előzték meg, vagy kezdeményezték annak 

hivatalossá tételét.  

A környező országokban élő magyar közösségek megmaradásában az egyházaknak volt a 

legnagyobb és leghatékonyabb szerepük sok évtizeden át. Például a moldvai csángóknál a 

román ortodox környezetben a római katolikus vallás volt a magyarság, és a magyar nyelv 

őrzője. A szlavóniai Korógyon és a burgenlandi Felsőőrött a református, Őriszegeten az evan-

gélikus hit fogta össze a magyar kisebbséget, elsősorban anyanyelvű istentiszteletek révén a 

horvát és német katolikus környezetben.  

Húsz évvel ezelőtt is aktuális volt az a kérdés, hogy mit tehetünk mi, mint állam és önkor-

mányzatok és egyházak közösen kulturális hátterünk ápolása érdekében az úgynevezett nyelvi 

szigeteinkért. Elsősorban a közös cselekvéshez szükséges konszolidált állapotok megteremté-

se volt a cél.  

Tudtuk, hogy e területen eredményeket csupán csak úgy érhetünk el, ha mi is tisztességesen 

viselkedünk a velünk élő más nyelvű nemzetiségekkel, így joggal elvárhatjuk ott is, ahol 

másnyelvű környezetben magyarok is élnek.  

Szükség volt arra is, hogy minél több baráti kapcsolatot teremtsünk a magyar nyelvi szigetek 

lakóival, főként fiatalságával és az őket körülvevő többségi népekkel.  

Ezen nemzetpolitikai kérdésként is kezelendő célok elérése érdekében néhány kezdeménye-

zést, közös cselekvést említenék, melyek a jövőt illetően is hasznosak lehetnek.  

Az Egyházi Kapcsolatok Főosztálya, majd az Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága szoros 

kapcsolatot alakított ki elsősorban a közvetlen szomszédos országok hasonló feladatokat ellá-

tó szervezeteinek vezetőivel és munkatársaival, valamint azon országokkal, ahol a külhoni 

magyarság közösségei megtalálhatóak (pl. USA, Brazília, Németország, Svédország, Hollan-

dia stb.).  

Minden egyes külföldi hivatalos meghívás delegációjában részt vett azon magyarországi egy-

házi képviselő is, melynek az adott országban jelentős szerepe van (pl. Németországban kato-

likus és evangélikus; Oroszországban magyar ortodox és görög katolikus; Hollandiában re-

formátus és katolikus; Izraelben a Mazsihisz stb.)  

Az egyes egyházak világszervezeteinek meghívásán a magyarországi szervezetek vezetői vet-

tek részt (pl. Egyházak Világtanácsa - Genf; Hetednapi Adventista Egyház - Washington stb.) 

Minden esetben a programban jelentős szerepet játszottak az azon országban élő magyarság 
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képviselőivel való találkozások, megbeszélések és fórumok (pl. Moszkva, Bukarest, Pozsony, 

Ungvár, Washington, Sao Paolo, Zürich, München stb.)  

Említést érdemel az is, hogy a ciszterci rend generálisának meghívására a Vatikánba önkölt-

séges áron hét egyház képviselője kísért el: a katolikus egyház részéről a ciszterci rendi váci 

megyés püspök, a bencés rend perjele, a Magyar Ortodox Egyház helynöke, a Szerb Ortodox 

Egyház püspöke, az evangélikus, a református, a pünkösdi közösségek vezető munkatársai, és 

a Shalom Gyülekezet vezetője.  

A program keretén belül II. János Pál pápa is fogadta audiencián a delegációt.  

Ezek a találkozások is elősegítették azt a szándékot, hogy a magyar állam és az egyházak je-

lentős feladatuknak tekintsék a külhoni magyarság identitását, az anyaország állami és egyhá-

zi szervezeteivel való szorosabb kapcsolat kialakítását és erősítését.  

A külföldi utak alkalmával természetesen a magyar diplomácia képviselőivel is találkoztunk, 

akkor is, ha nem ők szervezték a kinti programot. A velük való találkozásokkor derült ki, hogy 

nagyon kevés információval rendelkeznek a magyar állam és az egyházak kapcsolatának új-

jáalakulásáról, a jogi és gyakorlati kérdésekről. Sajnos, e témát a külföldön működő Kulturá-

lis Intézetek nem, vagy nagyon ritkán tűzik napirendre. Így a külföldi médiák sem kapnak kel-

lő információt a magyarországi helyzetről, ha igen, akkor sem a legilletékesebb forrás alapján.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyházak világszervezetei a magyarországi egyházakon 

keresztül tisztában vannak az állam és egyházak kapcsolatát érintő történésekkel és eredmé-

nyekkel.  

Jónak, és több témában példaértékűnek tekintik. Rajtuk keresztül jutnak el a világ országaiba 

olyan magyarországi kezdeményezések és gyakorlatok, melyek az elmúlt húsz évben e terüle-

tet érintették. Például a Baptista Egyházi Világszervezet vezetői támogatásukról biztosították 

a magyarországi jogi és gyakorlati törekvéseket. Erről tájékoztatták: a világon működő összes 

baptista közösségüket (ez mintegy kétszáz országot jelent).  

Véleményem szerint jobban ki kellene használni a külügyi diplomáciának ezen partnerkap-

csolatokban rejlő lehetőségeit akár a nemzetpolitika kialakításában és gondozásában is.  

Itt visszatérnék ahhoz a gondolathoz, hogy nekünk, mint soknemzetiségű és vegyes felekezetű 

országnak az egyházakkal közösen továbbra is jobban elő kell segíteni az itt élő nemzetiségek 

nyelvi, kulturális és vallási identitásának megőrzését.  

E témában Pécsett egy konferenciát szerveztünk 2001-ben a 12 nemzetiségi és az érintett 6 

egyházi szervezettel, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével közö-

sen "Együtt önkormányzatok és egyházak a kisebbségek identitásáért" címmel.  

A résztvevők a következők voltak:  

 a 12 kisebbségi országos önkormányzat  

 a 6 érintett magyarországi egyház képviselője  

 a 12 nemzetiség anyaországának magyarországi nagykövetsége  

 valamint azon települések polgármesterei és egyházi helyi képviselői, ahol e nemzetisé-

gek jelentős számban élnek. 



13 

Ilyen, és ehhez hasonló párbeszédekre, találkozókra folyamatosan szükség lenne.  

A határon túli magyarok szervezetei, a kisebbségi önkormányzatok és az érintett egyházak 

közötti kapcsolatok közösen segíthetik a nemzetek közötti megbékélést, vagy éppen közös 

stratégiák kidolgozását és megvalósítását.  

A Magyar Katolikus Egyház és a többi történelmi egyház a szomszéd népek közötti megbéké-

lés érdekében példaértékűen alakította ki a testvéregyházaikkal való kapcsolatait.  

Megtiszteltetés a nemzet számára, és talán nem véletlen, hogy Erdő Péter, bíboros, prímás, az 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekét, és Bölcskei Gusztáv püspököt, a Magyaror-

szági Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökét egyházaik európai szervezetének első 

számú vezetőjévé választották.  

Úgy gondolom, hogy Magyarország nemzetpolitikájának sikerességéhez ezek a pozitív tények 

is nagyban hozzájárulhatnak, ha a nagy célok kialakításában, és a mindennapokban a kölcsö-

nös bizalmon alapuló és az emberek érdekében folyó párbeszéd alakul ki.  

 

*** 

A leírtakkal a húsz év azon történéseire kívántam rávilágítani, melyek meghatározták az állam 

és az egyházak közötti kapcsolatok jogi és gyakorlati kérdéseit, változásait, a teljesség igénye 

nélkül. Úgy gondolom, hogy minden olyan alapkérdés jogi rendezése megtörtént, amely elő-

segítette az egyházak társadalmi szerepvállalását.  

Véleményem szerint a jövőt illetően felvázolt tennivalók megvalósítása megerősítheti az ala-

pokat, melyek a nemzet felemelkedésében való közös cselekvést segítheti elő.  

 

Szentendre, 2009. december 15.  

 

         Platthy Iván  

          nyugalmazott államtitkár  


