
A NEMZETI KÖZÉP KORMÁNYA VALLÁS – ÉS EGYHÁZPO-

LITIKÁJÁNAK CSELEKVÉSI PROGRAMJA 
 

Alapvetés 
 

 

A vallás – és egyházpolitika illeszkedése a kormányprogramhoz 
 

 

A kormányprogram általános céljai között és az egyes területek részletes feladat meghatározá-

sai között is foglalkozik az egyházak szerepével, valamint azokkal a területekkel, amelyek 

ellátásában számít az egyházak részvételére. A nemzeti közép kormányának programja szá-

mos olyan célkitűzést fogalmaz meg, amelyek közösek az egyházak hagyományos alapelvei-

vel is: a szolidaritás, az elesettekről való gondoskodás, a lelkiismereti szabadság, a történelmi 

hagyományok tisztelete, a tolerancia. Ezek érvényesítésében a Kormány együttműködést ajánl 

az egyházaknak.  

 

Tiszteletben tartva mindenki hitét, vallását és támogatva az egyházakat, a társadalom javát 

szolgáló feladataik teljesítésében az egyház- és felekezeti politika aktuális célja, a magyar 

vallási közösségek segítségével előmozdítani a társadalmi béke helyreállását, oldani a nemzet 

politikai kettészakadását okozó ellentéteket, amelyek családokat, munkahelyi és iskolai kap-

csolatokat, baráti társaságokat osztanak meg. 

 

A Kormány 

 A kiegyenlítés, a konszenzuskeresés, az emberi megbecsülés jegyében kíván működni. 

 Tiszteletben tartja a lelkiismereti szabadságot, az emberek hitbéli meggyőződését. Meg-

különböztetés nélkül biztosítja a hitélet szabad gyakorlásának törvényi feltételeit és a 

jogszabályokban előírt módon hozzájárul ennek anyagi feltételeihez. 

 Emberközeli szociális szolgáltatásokra törekszik, s ebben számít az egyházak hagyomá-

nyos szerepvállalására. 

 Számít és támaszkodik az egyházak erkölcsi nevelő, kulturális, oktatási tevékenységére 

és támogatja azt. 

 Alapértéknek tekinti a természeti környezet védelmét, az emberi kapcsolatok, a viselke-

dés és a politikai nyilvánosság kulturáltságát, az egymás iránti figyelmet és türelmet, a 

fizikai és lelki egészséget. Ide sorolja az igazságosságot és a szolidaritást, a kiszolgálta-

tottak védelmét és a róluk való gondoskodást. Partnerséget kínál – világnézeti különb-

ségek nélkül – mindazoknak, akik a méltányosság és igazságosság követelménye alap-

ján akarják szolgálni szellemi életünket, életünk kulturáltabbá tételét. A kisebbségi ön-

kormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek segítségével, de más formákban is 

támogatja a nemzetiségi és etnikai kisebbségek saját kultúrájának megőrzését, fejleszté-

sét, művelődési hátrányaik csökkentését. 

 Megbecsüli a nemzet jövőt építő történelmi tradícióit. 

 A nemzet megosztása helyett a nemzeti egység megteremtésén, a kirekesztés helyett az 

összefogás, az egymás iránti szolidaritás elmélyítésén munkálkodik. 

 Mindent megtesz azért, hogy hazánk állampolgárai olyan közösséghez tartozónak érez-

hessék magukat, ahol fontos elv a társadalmi felelősségvállalás, a jól működő szolidari-

tás és megakadályozható a társadalom kettészakadása. Arra törekszik, hogy az emberek 

saját erőfeszítéseik, munkájuk révén, s nem utolsó sorban közösségi segítség eredmé-
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nyeként megtalálhassák a szegénységből, az emberileg és erkölcsileg is romboló inakti-

vitásból a kivezető utat. 

 Nem tűri a megalázást és a kirekesztést. Célja, hogy a társadalom egészében, s ehhez el-

sősorban az állami életben, a közmédiában, a közintézményekben váljék gyakorlattá, 

megkövetelt normává az emberi méltóság és szabadság, minden nemzeti, etnikai, vallási 

identitás és minden másság elfogadásán alapuló életviteli minta tisztelete. A Kormány 

törekszik arra, hogy a közszolgálati médiában lehetővé váljon a számottevő társadalmi 

támogatottsággal rendelkező felekezetek szereplése. Amennyiben ez nehézségekbe ütkö-

zik, más csatornák (pl. a PAX Televízió) támogatásán keresztül biztosít megfelelő mű-

soridőt.  

 

Az állam és az egyház viszonya Magyarországon 
 

A Kormány leszögezi, hogy a magyar polgári átalakulás sarokköve az Állam és Egyház teljes 

szétválasztásának eszméje. Egyházak, felekezetek, vallások, hívő és nem hívő emberek, ateis-

ták között sem alkotmányos, sem erkölcsi rangsor nem állítható. A valláshoz való jog és a 

vallástól való távolmaradás joga egymással egyenrangú. A lelkiismereti és vallásszabadság-

hoz való jog magába foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának jogát.  

 

Az állam és az egyház szétválasztása nem jelenti az egyház és a társadalom szétválasztását. A 

Kormány az állami intézmények és a vallási közösségek közötti békés, harmonikus együtt-

munkálkodást támogatja, a nélkül azonban, hogy ez bármelyik fél részéről behatolást jelente-

ne egymás illetékességi területére. A Kormány elismeri és tiszteletben tartja a vallási közös-

ségek politikai vélemény nyilvánításhoz való jogát, ugyanakkor helyesnek tartja, hogy az 

egyházak ne keveredjenek politikai közösségekkel és ne kötődjenek politikai rendszerekhez. 

A politikai közösségek és az egyházak a maguk területén függetlenek egymástól, más – más 

címen szolgálják ugyanazoknak az embereknek a személyes és társadalmi hivatását. 

 

A Kormány álláspontja szerint az Állam és Egyház szétválasztása nem zárja ki az együttmű-

ködésüket. Ha az Egyházak saját fenntartású közfeladatot átvállaló intézményeket hoznak 

létre, akkor az Állam köteles azokat - szektorsemlegesség elve alapján - a közintézményekkel 

azonos mértékű támogatásban részesíteni.  Az egyházak intézményeinek juttatott állami tá-

mogatás nem jelenthet alapot az egyházi autonómiába való beavatkozásra.       

 

A Kormány a felekezetek törvény előtti egyenlőségének a híve. Nem tesz kísérletet az Egyház 

fogalmának definiálására, hanem egy vallási közösség egyházként történő bejegyzését az 

1990 évi IV. törvényben szabályozott jogi lépésként fogja fel, amelynek során az állam a val-

lás tartalmi kérdéseiben a vallási közösség önértelmezésére hagyatkozik. Osztja azt a véle-

ményt, hogy hátrányosan megkülönböztetni vallásos hiteket, lejáratni a vallásgyakorlatok 

bizonyos formáit nem más, mint a kirekesztés egy fajtája. A Kormány elismeri adott egyházak 

történelmi valóságát és a történelemben játszott szerepét, ezért természetesnek tartja, hogy 

bizonyos egyházakat emiatt „történelmi egyház” kifejezéssel illessenek mindennemű jogi 

következmény nélkül. 

 

A Kormány érvényt szerez annak, hogy az Alkotmány a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és 

meggyőződés szabadsága érdekében biztosítja: 

 istentiszteleten való részvétel vagy gyülekezés szabadsága, amely magába foglalja a 

vallás, illetve a meggyőződés ügyében helyiségek kialakítását és fenntartását e célra, 

 megfelelő karitatív vagy humanitárius intézmények létrehozása és fenntartása, 
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 a vallás vagy meggyőződés szertartásaihoz és szokásaihoz kapcsolódó tárgyak megfele-

lő mennyiségben történő előállítása, birtoklása és használata, 

 a vonatkozó publikációk megírása, kiadása és terjesztése, 

 e célra alkalmas helyeken vallás vagy meggyőződés tanítása, 

 önkéntes adományokért és egyéb hozzájárulásokért való folyamodás és ezek elfogadása 

egyénektől és intézményektől, 

 bármilyen vallás vagy meggyőződés előírásai és szabályai által megkövetelt megfelelő 

vezetők képzése, kinevezése, választása vagy utódlás útján történő kijelölése, 

 kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás egyénekkel és közösségekkel nemzeti és nemzetközi 

szinten a vallás és meggyőződés tárgyában.  

 

A vallási közösség egyházként való regisztrálása a fentieken túlmenően jelenti: 

 a hitélet állami támogatását, 

 nevelési - oktatási tevékenysége állami támogatását, 

 kulturális tevékenysége állami támogatását, 

 szociális - egészségügyi tevékenysége állami támogatását, 

 az Egyház kezdeményezésére az Állam (Kormány) és az Egyház közötti együttműködés 

megállapodásba való foglalását. 

 

Az Állam részéről egyetlen követelmény az, hogy az egyházi közösség a demokratikus társa-

dalmak elveivel összhangban tevékenykedve tartsa be a hatályos törvényeket.  

A Kormány intézkedéseket tesz – külön figyelmet fordítva a határainkon túl működő Egyhá-

zakra – annak érdekében, hogy az Egyházak részére nyitva álló pályázatokat valamennyi 

Egyházként bejegyzett felekezet megismerhesse. A Kormány segíti a Magyarországon műkö-

dő Egyházak, felekezetek, vallási közösségek és világszervezeteik (például az Apostoli Szent-

szék, a Református, Lutheránus, Zsidó, Unitárius, Baptista és Ortodox Egyházak, Adventista, 

Metodista világvallások központi szervezetei, az Európai Egyházak Konferenciája és a Nem-

zetközi Szervezet a Vallásszabadságért) együttműködését.  

 

A Kormány egyházi tevékenység iránti megkülönböztetett figyelme jeléül az Egyházi Kap-

csolatok Titkársága a Miniszterelnöki Hivatal szervezetébe került. Emiatt szükséges mind a 

jogszabályi normakör, mind az eljárási, kormányzási gyakorlat korrekciója. Annak érdekében, 

hogy az állami támogatások rendszere társadalmi és egyházi oldalról egyaránt átlátható és 

kiszámítható legyen, szükséges, hogy azok a költségvetési pénzek, amelyek címzettjei az 

Egyházak, (ide nem értve a különféle pályázati lehetőségeket, amelyekre többek között vallási 

közösségek is nyújthatnak be pályázatokat), anélkül, hogy az illetékes minisztériumok kom-

petenciáját sértenék, a költségvetés alapján a Miniszterelnöki Hivatal önálló kiadványában 

láthatóvá váljanak. Ezek a finanszírozási adatok lefednék az állami és önkormányzati kötelező 

feladatok ellátásában megjelenő egyházi szerepvállalást (pl. oktatási-, tudományos-,  nemzeti 

kulturális örökséget gondozó-, egészségügyi-, szociális-, karitatív-, ifjúsági - és sport-, nem-

zetközi- tevékenységek) és egyben be is mutatnák ezen egyházi tevékenységek társadalmi 

elismertségét is. 

 

Az Egyházi Kapcsolatok Titkársága szerepet vállal abban, hogy a Budapesten létrehozandó 

Magyar Nemzet Házában megrendezésre kerüljön egy konferencia az Egyházaknak a magyar 

nemzet életében betöltött és jövőbeni szerepéről. 
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Törvénymódosítások és ütemezésük 
 

 

A Kormány abból indul ki, hogy 

 az 1990. január 24-én az Országgyűlés által ellenszavazat nélkül elfogadott, a lelkiisme-

reti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény jól szolgálja a vallásgyakorlás és 

az egyházak működésének ügyét  és legfeljebb néhány kisebb korrekcióra szorul, 

 az Európai Unió - a filozófiai és nem-vallási szervezetek státusához hasonlóan - tiszte-

letben tartja, és nem változtatja meg az Egyházak és vallási egyesületek vagy közössé-

gek tagállamokban meglévő státuszát, a magyar vallásügyi helyzet nem tárgya a csatla-

kozási tárgyalásoknak, és Magyarországgal szemben jogharmonizációs elvárás nincs,  

 bizonyos törvényeink és jogszabályaink illetve azok tényleges alkalmazásai nincsenek 

összhangban a felekezetek törvény előtti egyenlőségének elvével és az egyes egyházak-

kal megkötött megállapodásokkal, ezért korrekciókra szorulnak. 

 

Az Egyházak költségvetési megítélése és támogatása elosztásakor megnyilvánuló megkülön-

böztetést ki kell küszöbölni, és biztosítani kell az egyenlő elbánást, ezért leginkább és legha-

marabb az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 

CCXIV. törvény szorul módosításra a „nyilatkozat tétel éve személyi jövedelemadójának 0,8 

% - ra való kiegészítése” kiszámításának módja vonatkozásában. A törvénymódosítás előké-

szítésére a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a többi bejegyzett 

egyház képviseletében 1 fő bevonásával bizottságot kell létrehozni. 

A törvénymódosítás határideje: 2003. június 30. 

 

A Kormány a hitéleti felsőoktatási intézmények számára együttműködést ajánl az állami fel-

sőoktatási intézményekkel annak érdekében, hogy hallgatóik világi diplomát is szerezzenek. 

Másrészről, a Kormány ösztönözni fogja a felsőoktatási intézményeket, hogy a vallások ala-

pos megismerése érdekében széles spektrumban képezzenek szakembereket.   

Az Egyházak jogi személyei által létesített egyházi felsőoktatási intézmények fenntartásában 

és fejlesztésében mutatkozó megkülönböztetést ki kell küszöbölni, amelynek érdekében a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításra szorul: 

 

1. A törvény 9/H.§ (4) bekezdésből elhagyandó „a volt egyházi ingatlanok tulajdoni 

helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvényben meghatározott    kárpót-

lásban érdekelt egyházak jogi személyei által létesített egyházi felsőoktatási intézmé-

nyek” megszorítás.    

     Határidő: 2003. június 30. 

 

2. A kinevezési és a vétójog elválasztásával, nemzetközi példák egybevetése útján keresni 

kell a megoldást annak érdekében, hogy a katolikus egyetem tanárai ne az Államtól, 

hanem az egyetem nagykancellárjától kapják kinevezésüket.  

     Határidő: 2003. december 31. 

 

A hitoktatás vonatkozásában kívánatos, hogy a hittan méltányos helyet   kapjon az órarendi 

struktúrában és a hitoktatók pedagógiai végzettséggel rendelkezzenek, például mint kétszakos 

tanárok (egyik szakjuk a hittanári szak) a tantestület tagjaként, a normál órarendbe illesztve 

végezzék munkájukat. 
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Ki kell küszöbölni a közoktatásban mutatkozó megkülönböztetést, amelynek érdekében a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosítandó: A 81.§ ( 11 ) bekezdés elején a 

„ Ha az egyházi jogi személy” tagmondat után az „1998. január 1. előtti napon óvodát, általá-

nos – vagy középiskolát alapított vagy” folytatás ékelődjön be. 

Határidő: 2003. június 30. 

 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény illetve a Büntető Törvénykönyv  módosí-

tásával el kell érni, hogy a holokauszt tagadása és a gyűlöletbeszéd közösség elleni izgatás-

ként szabálysértésnek, súlyosabb esetben bűncselekménynek minősüljön. 

Határidő: az Igazságügyi Minisztérium ütemezése szerint. 

 

A Kormány érvényt szerez annak, hogy a honvédségnél és más fegyveres testületeknél vég-

zett lelkipásztori szolgálat lehetősége minden olyan Egyház számára nyitva álljon, amelynek 

szolgálata iránt igény mutatkozik. Ennek érdekében módosítandó a 61/1994. (IV. 20.) Korm. 

rendelet a Tábori Lelkészi Szolgálatról. 

Határidő: a Honvédelmi Minisztérium ütemezése szerint. 

 

Külön kérdés magának a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV.  „kétharma-

dos” törvénynek a módosítása, amely az alábbi vonatkozásokban képzelhető el: 

 

1. A regisztrációra jelentkező vallási közösségek bejegyzését kizárólag a Fővárosi Bíró-

ság végezhesse el. A bejegyző bíróságnak legyen joga a bejegyzéskor meglévő feltéte-

lek későbbi ellenőrzésére is. 

 

2. A regisztrációhoz szükséges kívánalmak közé a bejegyzését kérő vallási közösség a 

hitelveit is köteles legyen csatolni. 

 

3. Tekintettel arra, hogy a bejegyzett 136 vallási közösség közül csupán      63 megneve-

zésében fordul elő az „Egyház” szó megfontolandó, hogy a törvény szövege általában 

az „egyház” szó helyett (amelyen a köznyelv általában keresztény vallási felekezetet 

ért) az „egyház vagy vallási közösség” illetve” bejegyzett vallási közösség” kifejezé-

seket használja. 

Határidő: a parlamenti pártok közti megegyezésnek megfelelően. 

 

 

A bejegyzett vallási közösségekkel kötött megállapodások gondozása 

 
A megállapodások módosítandó részei 

 

A Kormány tiszteletben tartja az egyházakkal eddig kötött megállapodásokat.  

 

Tekintve, hogy több megállapodásban szerepel az oktatási-nevelési intézményekben az egy-

házak által vállalt hitoktatás a Kormány vállalja, hogy az állami költségvetés keretében fede-

zetet nyújt az egyházi hitoktatás támogatására az átlagos pedagógus-óradíj figyelembevételé-

vel. Tisztázandó az egyházak óradíj igénye kiszámításának módja. 

Határidő: 2003. június 30. 

 

Az adófizetők személyi jövedelemadójuk 1%-os egyházi célokra tett felajánlásai költségvetési 

kiegészítésének mértéke a megállapodásokban szereplő, az előző évi teljes személyi jövede-

lemadó 0,5 százalékáról 2003. évtől 0,8 százalékra emelkedett, amit a  megállapodásokban is 
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tükröztetni lehet. Az Apostoli Szentszékkel kötött 1997. évi nemzetközi szerződés módosítá-

sával tükröztetni kell az adófizetők által felajánlott SZJA 1 % - ok összegének az előző évi 

teljes személyi jövedelemadó 0,8 % - ára történő kiegészítés módját is. 

Határidő: illeszkedve az 1997. évi CXXIV. törvény módosításához. 

 

A Kormány a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél megállapodásba foglalt tábori lelkészi 

szolgálat mellett kész együttműködni az Egyházakkal a börtön lelkészi, repülőtér lelkészi és 

kórház lelkészi szolgálatok területén is.  

Határidő: az illetékes minisztériumok ütemezése szerint. 

 

A megállapodások alapján 2004 - ben aktuálissá válik az egyházi felsőoktatási intézmények-

ben államilag finanszírozott hallgatók számának és arányainak áttekintése. Külön figyelmet 

kell fordítani a Piarista Rend újonnan létesült Sapientia felsőoktatási intézményének finanszí-

rozási kérdéseire. 

Határidő: az Oktatási Minisztérium ütemezése szerint. 

 

Kiegészítő megállapodás(ok) kötését igényli az egyházi szervek és intézmények tulajdonában 

lévő, a magyar kulturális örökség egészébe tartozó műemlékek, művészi alkotások felújításá-

ban és megőrzésében, az állami kézben lévő kulturális örökség támogatásához hasonló mér-

tékben nyújtott állami támogatás biztosítása. Hasonlóan kell eljárni az egyházi levéltárak és 

könyvtárak esetében is.   

Határidő: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ütemezése szerint. 

 

A Kormány, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével egyetértésben, a Magyaror-

szági Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség felvetése alapján, a feladat-finanszírozás elve 

szerint, figyelemmel a zsidó ortodoxia vallási előírásai miatti többletköltségekre (pl. iskolai 

étkeztetés, hitéleti élelmiszer vám és áfa kivetése stb.), tekintettel a MAZSIHISZ és a MOIH 

közötti belső megállapodásra, megvizsgálja az Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség önálló 

költségvetési támogatásának lehetőségét. 

Határidő: 2003. június 30. 

 

A Kormány készségét nyilvánítja arra, hogy az Egyház illetve bejegyzett vallási közösség 

kezdeményezésére Megállapodásba foglalja az együttműködés kölcsönös egyetértésben meg-

fogalmazható konkrét és aktuális tennivalóit. Magállapodás megkötése iránti szándékát jelezte 

a Magyarországi Unitárius Egyház és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje.  

Határidő: a jelentkező egyházak sorrendjében, a lehetőségek szerinti év június 30-ig, de leg-

később 2005. június 30. 

 

Az egyházak felé konzultációra javasolt felvetések 

 

A Kormány az egyházak hajlandósága esetén kész tárgyalni a következő felvetésekről: 

 

Az adózók által felajánlott SZJA 1 % kiegészítése érje el a teljes személyi jövedelemadó 1 

százalékát, egyben az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi szemé-

lyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások hatályukat vesztik. (A vidéki lelkészség tá-

mogatása nem egy évre szóló megállapodás, hanem határozatlan idejű, polgári jogérvénnyel 

bír, és a felek négy éven belül egyeztetik tapasztalataikat ebben a vonatkozásban.) A vázolt 

módosítások - Egyházakkal egyeztetett- bekövetkeztéig a Kormány teljesíti költségvetés vég-

rehajtási feladatait.  
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A Kormány tiszteletben tartja a 2011-ig egyedileg rendezendő volt egyházi tulajdonú ingatla-

nok 1999 - ben elfogadott végleges jegyzékét, de felveti a határidő előrehozatalának lehetősé-

gét az alábbi okok miatt: 

 a hátralévő 9 év alatt az egyházaknak átadandó, de jelenleg állami, illetve önkormányza-

ti tulajdonban vagy kezelésben lévő ingatlanok lényeges állagromlást szenvedhetnek, 

 kívánatos, hogy a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása idején 

rendezett tulajdonviszonyai legyenek (amelyek a különféle pályázati lehetőségeket 

alapvetően érintik). 

 

(Az 1999-es jegyzék 1719 ingatlant tartalmaz közel 62 milliárd forint összértékben. Ebből 

már rendezésre került 535 ingatlan ügye, több mint 20 milliárd forint értékben.)   

 

Hozzávetőleges becslés szerint az egyházi ingatlanok tulajdonrendezésének felgyorsítása a 

következő 4-5 esztendőben (természetesen új megállapodásokkal) évi 10 milliárd forint nagy-

ságrendű központi költségvetési ráfordítással lenne rendezhető, amelynek során ismételten 

élni lehetne az ingatlanok értékének kiváltásával, a korábban már bevált járadék formá-

jában. 

 

Amennyiben az ingatlanrendezés gyorsítása nem bizonyul reálisnak, akkor az ingatla-

nok állagmegóvása érdekében a Kormány megnöveli az Önkormányzatoknak az egyházi 

tulajdonba visszakerülő ingatlanok állagmegóvását szolgáló pénzeszközeit esetleg ezt a 

célt biztosító Támogatási Alap létrehozásával.  
 

A Kormány kiszámíthatóan kívánja rögzíteni, hogy a jövőben az egyházi fenntartású 

építmények, épületek, ingatlanok (temetők) milyen mértékű állami támogatáshoz jussa-

nak az éves költségvetésben. (Az éves ad-hoc vagy az egyre növekedő bázisszemléletű tá-

mogatás nem a legjobb megoldás.) Eddig felmerült lehetőségek, amelyeket a Kormány az 

Egyházak figyelmébe ajánl: 

 a beruházások értékének 50  - 50 % - os megosztása, 

 3 - 5 évre kiterjedő konkrét megállapodás(ok) az egyházi beruházások állami hozzájáru-

lásaira vonatkozóan. 

  

A Kormány nyitott további lehetőségek diszkutálására is és egyben készségét nyilvánítja az 

Államot és az Egyházakat érintő kérdésekben javaslattevő, véleményező és döntés előkészítő 

egyházi konzultatív tanácskozó testület létrehozására. 

 

 

Budapest, 2002. december 16. 

 

 

 

 

                                                                                                 /  Dr Szalay István / 
 


