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Török Péter 

 

Az új egyházügyi törvény kronológiája – a szociológus szemével 

 

A 2011 novemberében megtartott első egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferenci-

án a magyar állam és az egyházak sajtóban megjelenő poszt-kommunista kapcsolataira reflek-

tálva arra a következtetésre juthattunk, hogy azok a „kulturkampfok” és „keresztény kurzu-

sok” váltakozásai (Török 2011). A jelenlegi tanulmány a parlament által 2011. július 11-én 

elfogadott, 2012. január 1-vel érvénybe lépett, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, va-

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

CCVI. törvény további alakulását elemzi. A vizsgálódáshoz használt eszközök – a tematikus 

kronológia és a szociológiai megfontolások ismételt, s ennek megfelelően rövid, célirányosan 

csak a törvény további alakulásának elemzésénél relevánsak – bemutatása után a törvény 

2013 áprilisáig terjedő sorsa kerül ismertetésre. Összegzésként a kronológiából levonható és a 

szociológiai megfontolásokból levezetett néhány konklúzió zárja e tanulmányt. 

Releváns vizsgálódási eszközök 

Az előző konferencián ismertetett eszközök közül ismét meg kell említenem Luigi Sturzó 

diarchiáit (1962), azok közül is a latin diarchiát, vagy más néven a „két kard modellt”, mely 

szerint az egyház az állam segítségére szorul, ennek fejében az államnak bizonyos beavatko-

zási lehetőséget is biztosít, de ha az túlzó dominanciával lépne fel, akkor az egyház vehemen-

sen és hatékonyan védi érdekeit, helyreállítja függetlenségét. Hasonlóképp fel kell eleveníteni 

az egyházak és az állam szétválasztási típusait, ahogy azt Robertson (1987) nyomán itt táblá-

zatos formában szemléltetem (1. tábla). 

1. táblázat: Az egyház-állam szétválasztásának formái (forrás: Robertson 1987) 

Állami támogatás 
Állami szabályozás 

Van nincs 

Van Etátista Jóindulatú szétválasztás 

Nincs Szekularista Szigorú elválasztás 

A szétválasztási típusokhoz Wuthnow (1988) fűz a hazai helyzetre is nagyon találó megjegy-

zést. Eszerint a vallási entitások társadalmi pozíciójuktól függően kedvelik egyiket, vagy má-

sikat. A kisebb, kevés befolyással bíró vallások a szigorú elválasztás hívei lesznek, de a nagy 

anyagi/kapcsolati befolyással bírók is az állami be-nem-avatkozást kedvelik. Azok – a közé-

pen lévők – fogják az állami szabályozást preferálni, akiknek van elég hatalmuk ahhoz, hogy 

reménykedhessenek az állammal való sikeres megegyezésben, de nincs elég erejük ahhoz, 

hogy sikeresek legyenek a „nyílt vallási piacon” való megmérettetésben.
1
 

Néhány további olyan kérdés, amelyek szintén az egyházak és az állam közti kapcsolatok 

vizsgálatára alkalmasak: 

- Az állam részéről van-e egyházpolitikai koncepció? 

- Milyen, illetve ki(k)nek az érdeke(ik) vezényli ezt? 

                                                 
1
 Ezt a megfigyelést érdemes Sturzo említett latin, vagy két kard modelljével együtt vizsgálni. 
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- Az egyház-állam kapcsolatok oldaláról nézve pedig fontos annak hangoztatása, hogy 

„elválasztás”
2
 helyett szerencsésebb a megfelelő (arányos) közelség/távolságról be-

szélni, illetve megvalósítani ezt a közelség/távolságot az egyes felek közt. 

Ezek lesznek azok a szociológusok által tehető megállapítások, hipotézisek, melyek a törvény 

kronologikus elemzésekor eligazításul szolgálnak. A kronológia összeállításában nagy segít-

ségemre volt a már korábban is ismertetett, az egyházak és állam kapcsolatait tematikus kro-

nológiában ismertető eszközöm. A tematikus kronológiában az időrendi sorrend mellett leg-

alább olyan, vagy talán még fontosabb az egyes témák gyors átláthatósága, a tematikusság. 

Ezért egy bizonyos téma felmerülésénél nemcsak az akkori esemény kerül jelzésre, hanem az 

ugyanabban az évben a különféle nyomtatott és elektronikus médiában az eseményre adott 

reakciók és annak fejleményei is rögzítésre kerülnek, természetesen a hírt megjelentető orgá-

nummal és a megjelenés dátumával együtt. Értelemszerűen a jelen tanulmány egy témával, a 

2011. évi CCVI-os egyházügyi törvénnyel foglalkozik. Szemléltetésül álljon itt a 2012-es 

évben e témával kapcsolatos több tucatnyi, a médiában megjelenő fejlemény
3
 közül az első öt. 

2012 januárjától hivatalosan 14 egyház van Magyarországon. A kormánypárti ígéretek 

legalább még egyszer ennyi - parlament általi - státuszba emeléséről szólnak a tavasz 

kezdetéig. Azok a közösségek, amelyek méltánytalannak tartják az új eljárást, az Al-

kotmánybírósághoz és nemzetközi fórumokhoz fordulnak kifogásaikkal. (Hetek Jan. 6). 

További 82 vallási közösség szeretne csatlakozni ahhoz a 14-hez, amelyet az új egyház-

ügyi törvény automatikusan elismert önálló egyházként. A kérelmekről a parlament 

dönt majd. A határidőből kicsúszott korábbi egyházak egyesületként folytathatják tevé-

kenységüket, amennyiben február végéig regisztráltatják magukat. Ha ezt elmulasztják, 

jogutód nélkül megszűnnek. (NOL Jan 6.). Megkezdődhet az elismerés iránti kérelmet 

benyújtó egyházak akadémiai vizsgálata a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) ez-

zel foglalkozó bizottságában – jelentette be Lukács Tamás, az emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság KDNP-s elnöke hétfői sajtótájékoztatóján, ahol azt is kö-

zölte, hogy az elismerést kérő 82 egyház közül az alaki vizsgálatok alapján 37 felel meg 

a törvénynek (MN Jan 9). Harminchét, egyházi státust kérelmező beadványt vizsgál a 

Magyar Tudományos Akadémia Hámori József vezette bizottsága, a beérkezett nyolc-

vankettőből ennyi kérelmet tartott a január elsején életbe lépett új egyházi törvényben 

lefektetett kritériumok szerint megfelelőnek a parlament emberi jogi, kisebbségi, civil- 

és vallásügyi bizottsága (MH Jan 10).
4
 Szükség van ezer támogatóra és húszéves ma-

gyarországi jelenlét bizonyítására, de utóbbi helyett a törvényhozó a százéves nemzet-

közi működés igazolásával is megelégszik (NOL Febr. 18). 

 

                                                 
2
  Ahogy azt az előző konferencián is hangsúlyoztam, alapvetően félrevezetőnek és hibásnak tartom az egyházat 

és államot falként elválasztó jeffersoni modellt, hisz mind az egyház, mind az állam ugyanazokért az embere-

kért kell, hogy fáradozzon. Szerencsésebb megfogalmazásnak tartom azt a keletei bölcsességet, mely szerint 

három olyan dolog van, amelyek hatástalanok, ha túl messze vannak tőlünk, de veszélyesek, ha túl közel. Ezek 

a tűz, az állam és a guru (lelkivezető, illetve tanulmányom szempontjából az egyház) (de Mello 1988 : 139). Ez 

nem szükségszerűen jelenti, de sugallhatja azt is, hogy az államnak és az egyháznak is megfelelő közelségben-

távolságban kell lenniük egymástól. 
3
  Egy fejleményt természetesen nem csak egy sajtóorgánum közölhet, akkor – értelemszerűen – az összes napila-

pot, internetes honlapot, stb. felsorolom. Illetve arra is van példa, hogy egy eseményről egy lap több cikkben is 

foglalkozik, akár még ugyanaznap, vagy másnap. Természetesen ezek is jelölésre kerülnek a tematikus krono-

lógiában. 
4
  A teljes tematikus kronológia 2002-ig visszamenően – megjelenéséig is – megtekinthető a szerzőnél. Lényegé-

ben az 1990 – 2002 közti időszakhoz is ugyanezzel a módszerrel biztosítottam az események átláthatóságát 

(Török 2003). 
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A kronológia értelmezéséhez azonban – célszerűen – nemcsak a törvény témájában tett sajtó-

megnyilvánulásokat vonom be, hanem más témákat is, mint például a 2011. december 20-án 

elfogadott köznevelési törvénnyel kapcsolatos híreket is. E törvény értelmében ugyanis az 

állami fenntartású általános iskolák órarendjébe is beépül az erkölcstan, illetve az ehelyett 

választható hittan, amely tovább élezte az egyházügyi törvény körül kialakult ellentmondásos 

helyzetet. 

Az egyházügyi törvénnyel kapcsolatos fejlemények alakulása 2013 áprilisáig 

A törvény sorsával kapcsolatos események elemzését érdemes három részletben végezni. Az 

elsőben az 1990. évi IV-es törvény megszavazásától az új törvény előkészítésének elindulásá-

ig terjedő időszak eseményei kerülnek, míg a másodikban a lelkiismereti és vallásszabadság 

jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 

2011. évi CCVI. törvény előkészítése és megszavazása kerül majd. A harmadik rész az új 

törvény életbelépésével kialakuló helyzetet elemzi. 

Az előzmények 

A konferencián felmerült az a nézőpont is a volt egyházügyi államtitkárok részéről, hogy tu-

lajdonképpen az 1990. évi IV-es törvény – megfelelő ügyészi alkalmazása esetén
5
 – teljesen 

megfelelő, továbbra is működőképes lett volna. Ezt a véleményt azonban az ún. 

bizniszegyházak létére hivatkozó, és ezért az új törvénytervezetet megalkotó és beterjesztők 

körén túl külföldi elemzők
6
 sem, sőt maguk az 1990-es törvényt létrehozók sem támogatnák. 

Dobszay János szociológus és egyházpolitikával foglalkozó újságíró a témában 1989 és 2004 

közt írt cikkeinek gyűjteményes kötetében (2004) több olyan szempontot is felsorol, amely a 

törvény átmeneti jellegére utal. Ezek közé tartozik, hogy sokan azt csak a Németh-kormány 

sürgetett és időzített kampányfogásának – s ebből adódóan nem kellően kidolgozottnak – tar-

tották; a szakértők furcsának tartották a különféle egyházak nyilvántartásba vételével kapcso-

latos előírásokat; s nem esett szó benne az egyházi ingatlanok visszajuttatásáról, az egyházi 

közintézmények támogatásáról, stb.
7
 

Az első törvénymódosítási javaslatra nem is kellett sokáig várni: 1992-ben Semjén Zsolt pró-

bálta szigorúbb feltételekhez köttetni az egyházalapítást. Az 1990. évi IV-es törvény értelmé-

ben az egyházként való nyilvántartásba vételhez ugyanis elég volt (a) száz természetes sze-

mély, ha azok (b) az egyház alapszabályát elfogadták, (c) megválasztották ügyintéző és kép-

viseleti szerveit, valamint (d) nyilatkoztak arról, hogy tevékenységük nem ellenkezik az Al-

kotmánnyal és törvénybe nem ütközik. A sikeres módosításhoz szükséges kétharmados támo-

gatást azonban nem sikerült biztosítani, így a kísérlet sikertelen maradt. 

Az egyházak és állam kapcsolatait nagymértékben meghatározta az 1997-ben magyar részről 

Horn Gyula által aláírt Vatikáni szerződés. Az egyházpolitikát befolyásoló jelentősége azon-

ban részben abból származott, hogy a szerződésben lefektetett s a későbbiekben létrehozandó 

egyeztető bizottság felállítását a kormány bojkottálta. 

1999 januárjában Semjén Zsolt újabb szigorítási javaslattal állt elő: ebben az egyházi nyilván-

tartásba vételhez vagy százéves jelenlét, vagy tízezer fős tagság lett volna a kritérium. Ekkor-

                                                 
5
  Fontos, ha egy önálló konferenciát nem is, de egy konferencián belül egy önálló szekciót mindenképp megér-

demlő kérdés ezzel kapcsolatban az is, hogy miért nem történt meg ez az ügyészségi felügyelet. 
6
  A törvénnyel kapcsolatos problémákról – többek közt – az És (a)mikor destruktívak? c. könyvemben (Török 

2007) írok, amelyben hivatkozom De Cordes (2006) és Singelenberg (2006) írásaira is. 
7
  A tematikus kronológia jó szemlélteti, hogy mind az ingatlanok visszajuttatásával, mind pedig az egyházi köz-

intézmények támogatásával kapcsolatos problémák évente visszatérő elemei a magyar egyház-

államkapcsolatoknak. 
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ra már nemcsak az új vallási mozgalmak magyarországi számának növekedése, a hatásukra 

bekövetkezett néhány külföldi, tömeges halállal végződő tragédia, hanem a prevenciós célzat-

tal ennek következtében kiadott Európai Uniós ajánlás, no meg a Hit Gyülekezete „másik 

arcát” bemutató könyv, illetve a démonidéző Necronomicon megjelentetése, illetve ehhez 

kapcsolhatóan Hack Péter SZDSZ-es képviselő nyilatkozata
8
 miatt is kedvezőbb fogadtatásra 

számíthatott Semjén Zsolt. A kisebb vallási entitások, közülük is – érthető módon – a Hit 

Gyülekezete, valamint az SZDSZ ellenkezése miatt azonban Semjén ezt nem érezte elégsé-

gesnek, ezért az ezredforduló évében új javaslattal állt elő, melyben az időbeli jelenlét vagy 

tagsági kritérium helyett a törvény meghatározta volna, hogy mi a vallás és mi nem az. E sze-

rint a vallás olyan természetfelettire irányuló világnézet, amely a valóság teljességével és az 

ember személyiségének egészével foglalkozik, és ezáltal az emberi méltóságot, erkölcsöt és 

normákat rendezi és fejleszti. Nem vallás viszont az a tevékenység, amely elsősorban profit-

orientált, vagy bizonyos humanista vagy kulturális nézetek terjesztésére irányul, vagy ha fő 

beállítottsága oktatásra, gyógyításra, pszichikai vagy parapszichikai tevékenységre irányul. 

Két napilap
9
 híradása szerint is a szocialisták – bizonyos változtatások mellett – hajlandók let-

tek volna a törvény támogatására, ám a Parlament 2001. április 17-i szavazása elutasította a 

törvényjavaslatot. 

2004-ben a Nemzetbiztonsági Hivatal nyilatkozatában az egyházügyi törvényt túlságosan li-

berálisnak és megengedőnek minősíti, de a törvény megváltoztatására még csak kísérlet sem 

történik. A szocialista-liberális kormányzás egyházpolitikáját amúgy is inkább a koncepciótlan 

kultúrkampfos beállítottság jellemezte
10

. Ebbe jól beleillett a 2006-ban felállított bizottság, 

melynek feladata az 1997-ben megkötött Vatikáni szerződés felülvizsgálata volt. A bizottság 

ugyan a szerződés egyoldalú feladását nem ajánlotta, de javaslatot tett néhány, elsősorban fi-

nanciális jellegű részlet átvilágítására. A törvénnyel azonban magával nem foglalkoztak. 

A 2011. évi CCVI. törvény előkészítése és megszavazása 

2010 februárjában Semjén Zsolt – bízva a választásoknak a KDNP és FIDESZ-MPP számára 

kedvező kimenetelében – bejelenti a vallásszabadságról szóló törvény tervezett módosítását. 

Októberben Máté-Tóth András, a szegedi Vallástudományi Tanszék vezetője, a már február-

ban bejelentett vallásszabadságról szóló törvénymódosítás apropójából végzett vizsgálat 

eredményeként közölte, megalapozottan feltételezhető, hogy a bejegyzett vallási entitások 

legalább fele csak papíron létezik. 

A 2011-es év eleji megnyilatkozások a törvénytervezetről az 1895/XLIII-as törvény „bevett”, 

„elismert”, és megtűrt” kategóriáira emlékeztettek, azzal a különbséggel, hogy most a „Házba 

bevetteket” majd „történelmi egyházaknak” neveznék. Kritériumként márciusban vagy évszá-

zados jelenlét, vagy huszonötezer fős tagság és országos közfeladat vállalás látott napvilágot. 

Ez részben megegyezett Semjén Zsolt 1999-es javaslatának kritériumaival. De a munkafo-

lyamatban előkerült az egyházi kapcsolatokért is felelős miniszterelnökhelyettes korábbi val-

lásdefiníciója is. Erdő Péter bíboros ajánlásához hasonlóan az áprilisban napvilágot látott saj-

tóértesülések szerint annak elbírálására, hogy egy az egyházi elismerésre pályázó entitás tény-

legesen vallási-e, teológusokból, egyházjogászokból és vallástörténészekből álló szakmai tes-

tületet hoznának létre. Ugyancsak áprilisban derült az is ki, hogy a korábbi híresztelésekkel 

                                                 
8
 A Hit Gyülekezetében is vezető szerepet játszó politikus hitet tett a betegségek és a démonok közti okozati 

kapcsolatban (Napi Magyarország, 1999. június 30, p. 4). A további részletekhez lásd Török (2003), különösen 

pp.132-138. 
9
 Vö. Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap, 2001. március 13-i híradásai. 

10
 Ehhez lásd Török (2005). 
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ellentétben nem lesz szükséges a huszonötezer fős tagság, feltehetőleg azért, mert azt a kisebb 

ortodox egyházak nem tudnák teljesíteni. 

Májusban a kormány néhány történelmi egyháznak megküldött egy olyan tervezetet egyezte-

tés céljából, amelyet azonban még nem lehetett a „kormány álláspontjának” tekinteni. Ez ki-

lenc vallási entitást nevesített történelmiként.
11

 Ezen felül a munkaanyag hét kritériumot
12

 is 

megfogalmazott általában véve az egyházakkal szemben, ha ezeknek megfelelnek, a Fővárosi 

Bíróságon bejegyzésüket kérhetik. 

Ehhez képest a KDNP által júniusban benyújtott törvényjavaslat tizenhárom egyházat nevesí-

tett, amelyeket az 1895-ös törvény alapján bevett, illetve elismert felekezetnek minősített; 

ugyanakkor a történelmi egyház kifejezés nem szerepelt a dokumentumban. Az addig egysé-

gesen szabályozott vallási mezőnyt két nagy kategóriába sorolta: a vallási entitásokat vagy 

egyházaknak, vagy vallási egyesületeknek nyilvánította, ez utóbbiak tehát a törvényjavaslat 

elképzelése szerint így automatikusan a civil szférában folytathatják tevékenységüket. Új 

egyház alapítását ezer fő meglétéhez köti a törvényjavaslat. Több mint kilencven módosító 

indítvány érkezett a javaslathoz, melyek közül a legjelentősebb az volt, hogy a bíróságoknak 

ne legyen kötelező a szakértői testület alkalmazása. 

A zárószavazás előtti estén Lázár János, a FIDESZ frakcióvezetője még azt nyilatkozta, hogy 

meg fogják kapni az egyházi státuszt azok az egyházak, melyek az elmúlt húsz évben komoly 

társadalmi támogatást tudtak szerezni, köztük a baptisták és a Hit Gyülekezete is. Ugyanakkor 

a parlament alkotmányügyi bizottsága a kereszténydemokrata képviselők törvényjavaslatával 

szemben tizennégy vallási entitás elismerését javasolta, a többieket nem nevesítenék és nem 

kategorizálnák. A most el nem ismertek későbbi nyilvántartásba vételéről a bizottság javaslata 

szerint a Fővárosi Bíróság helyett a Ház dönthet majd, de csak kétharmados többséggel. 

Július 11-én szavazásra és a parlament által elfogadásra ez, és nem a kereszténydemokraták 

által hosszú idő óta tervezett verzió került. A KDNP frakcióvezetője, Harrach Péter, a lénye-

ges módosításokkal megszavazott egyházi törvény kapcsán azt nyilatkozta, a kisebbik kor-

mánypártnak akceptálnia kellett a többség, ez esetben a FIDESZ véleményét. Mi több, az ere-

deti jogszabálytervezetet előkészítő Kereszténydemokrata Néppárt későbbi megnyilatkozásai-

ban úgy vélte, hogy egyeztetett és jól átgondolt törvény született. Ez annál inkább érdekes, 

mert Semjén Zsolt még az alkotmányügyi bizottság ülése előtt
13

 – s így feltehetően az eredeti 

KDNP-s törvényjavaslatra vonatkozóan – azt nyilatkozta, hogy „95 százalékban kodifikációs 

remekmű született”.
14

 Mindenezek fényében kérdéses, hogy ténylegesen mennyi volt a FI-

DESZ és a KDNP közti kommunikáció, mennyire volt az alkotmányügyi bizottság javaslata 

elfogadható a törvényelőkészítési munka nehezét feleslegesen elvégző kereszténydemokrata 

                                                 
11

 Eszerint „történelmi egyház” lenne a Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyar-

országi Evangélikus Egyház, izraelita hitfelekezet, ortodox egyházak (ezek Magyarországon öt különböző fe-

lekezetet alkotnak), valamint az unitárius, baptista, metodista, pünkösdi egyházak. Emellett megemlít a tör-

vénytervezet ugyanebben a felsorolásban egy általános, „más kisebb protestáns egyházak” megjelölést is. Mi-

vel a Hit Gyülekezete úgynevezett újprotestáns egyházként definiálja magát, őket is lehet ideérteni. 
12

 Ezek a következők voltak: (1) a szervezet elsődlegesen vallási tevékenységet végez; (2) tanításának lényegét 

tartalmazó hitvallással és rítussal rendelkezik; (3) legalább 20 éve honos Magyarországon; (4) legalább ezer 

természetes személy tagja van; (5) az alapszabályát, létesítő okiratát, belső törvényét, szervezeti és működési 

szabályzatát vagy azoknak megfelelő más szabályzatot elfogadta; (6) a szervezet az ügyintéző és képviseleti 

szerveit megválasztotta; (7) tagjai nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem 

ellentétes az alaptörvénnyel, jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és szabadságát 
13

 Ezúton is köszönetemet fejezem ki Mérő Mátyásnak az erre vonatkozó információjáért. 
14

 Vö. például: http://fn.hir24.hu/itthon/2011/07/12/semjen_egyhaztorveny_kodifikacios_remekmu utolsó elérés: 

2013. június 17. 

http://fn.hir24.hu/itthon/2011/07/12/semjen_egyhaztorveny_kodifikacios_remekmu
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párti politikusok – elsősorban Semjén Zsolt számára –, illetve mivel tudta a FIDESZ a merő-

ben új javaslat elfogadására bírni a KDNP-s politikusokat? 

A törvény életbelépésével kialakuló helyzetet 

Többen tiltakoztak a törvény ellen, az egyházi státuszból kiszorultak alkotmányossági felülvizs-

gálat kérelmét fontolgatták, majd – tizenöt kisegyház és a Pedagógusok Szakszervezete – meg 

is tették. Néhányan még az egyházi státuszba kerültek közül is fenntartásaiknak adtak hangot. A 

baptisták, például, jelezték, hogy „kiállnak azon evangéliumi, hiteles egyházak mellett, amelyek 

első körben nem kerültek az elismert felekezetek közé”.
15

 A törvényt külföldiek is támadták, így 

nem csoda, hogy Lázár János december 17-én – elővételezve az Alkotmánybíróság két nappal 

későbbi intézkedését – bejelentette, hogy azt jogtechnikai megfontolások miatt hatályon kívül 

helyezik. December 19-én az Alkotmánybíróság közjogi érvénytelenség
16

 miatt megsemmisítet-

te a törvényt. Még karácsony előtt a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi 

Evangélikus Egyház Lázár Jánostól kérte az elismert egyházak körének bővítését. Lázár vissza-

kérdezett, hogy konkrétan kire gondolnak? December 30-án a Parlament változatlan formában – 

ugyanazt a 14 egyházat elismerve – megszavazta a törvényt, amely így január 1-ével – másod-

szor is – életbe is lépett. Az év utolsó napján a Magyar Hírlap közlésében Fabinyi Tibor, az 

Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület püspöke azt nyilatkozta, hogy az állam nem konzul-

tált a történelmi egyházakkal az egyházügyi törvény kapcsán. 

2012 januárjában harminchét, egyházi státust kérelmező beadványt juttattak el a Magyar Tu-

dományos Akadémia Hámori József vezette bizottságához, ugyanis a beérkezett nyolcvanket-

tőből ennyit tartott az új egyházi törvényben lefektetett kritériumok szerint megfelelőnek a 

parlament emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága. Csakhogy az akadémiai 

bizottság február 11-én napvilágot látott híradások szerint nem volt hajlandó állást foglalni 

arról, hogy a bejegyzésüket kérő szervezetek közül melyek minősülnek egyháznak. A Parla-

ment ennek hiányában – vagy ellenére – február 27-én döntést hozott arról, hogy újabb 18 

vallási entitásnak megadja az egyházi státuszt, s egyúttal 66 másiktól megtagadta azt. Márci-

usban Thomas Markert, az Európai Tanács alkotmányjogi szakértői testülete, azaz a Velencei 

Bizottság tiktára az egyházakra és a vallásszabadságra vonatkozó magyar törvényt általános-

ságban elfogadhatónak ítélte, bár bizonyos részleteivel szemben bírálatokat fogalmazott meg. 

Így aztán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közlése szerint április 30-ig jelenthet-

ték be a vallási egyesületek az illetékes törvényszéknek a nyilvántartásba vételhez szükséges 

adataikat, változásbejegyzési eljárás keretében. 

Mindez azonban egyáltalán nem állította meg a törvény kritikusait. Még április elején Tabajdi 

Csaba, Göncz Kinga, Gurmai Zita, néhány további képviselőtársukkal írásbeli kérvényt küldtek 

az Európai Bizottsághoz. Ennek hatására jelentette be Viviane Reding igazságügyi biztos, hogy 

felveszik a magyar hatóságokkal a kapcsolatot azt vizsgálván, hogy az egyházügyi törvény 

összhangban van-e a témába vágó európai uniós irányelvekkel. Júliusban a Társaság a Szabad-

ságjogokért fordult panasszal az Alkotmánybírósághoz, illetve kérelemmel az Emberi Jogok 

Európai Bíróságához. Augusztusban pedig Szabó Máté ombudsman fordult ugyancsak az egy-

házügyi törvény egyes rendelkezései miatt az Alkotmánybírósághoz. Szerinte ugyanis az egy-

házi státussá minősítés politikai alkuk tárgya lehet, amennyiben arról az Országgyűlés dönt. 

Az Alkotmánybíróság válaszára azonban 2013 februárjáig kellett várni. Ekkor a taláros testü-

let megsemmisítette az egyházi törvény több rendelkezését, köztük azokat, amelyek az egyhá-

                                                 
15

 Magyar Nemzet, 2011. augusztus 24. 
16

 Fontos annak hangsúlyozása, hogy a törvényt nem tartalma, hanem kizárólag formai okok – a jogalkotási 

eljárás szabályainak súlyos megszegése – miatt nyilvánították alkotmányellenesnek. 
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zak parlament általi elismerésének eljárására vonatkoznak. Mindezt a Magyar Nemzet február 

26-i híradása így kommentálta: ezzel „megnyílt az út azon szervezetek előtt, melyek egyház-

ként milliós összegeket vettek el a magyar adófizetőktől”. Hölvényi György egyházügyi ál-

lamtitkár szerint a döntésnek volt egy olyan következménye is, hogy vagyoni kárpótlást kér-

hetnek azok a vallási egyesületek, amelyek az Alkotmánybíróság döntése értelmében vissza-

menőlegesen megkapták az egyházi státuszt. 

A kormányzat nem sokáig várakozott. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2013. ápri-

lis 12-én nyújtotta be az Országgyűlésnek az egyházi törvény módosítására tett javaslatát, 

amely szerint minden vallási közösség használhatná az egyház megnevezést, sőt az egyszáza-

lékos személyi jövedelem adó fogadására is jogosult lenne. Emellett azonban megmaradna a 

kiemelt státusz is. Lukács Tamás, az Országgyűlés emberi jogi és vallásügyi bizottsága ke-

reszténydemokrata elnökének május 6-i tájékoztatása szerint az új javaslatot az eddigi tapasz-

talatokat felhasználva, számos szervezettel egyeztetve alkották meg, amelynek következtében 

tovább nőhet a vallásszabadság. A médiában viszont arról semmiféle híradás sem szólt, hogy 

konkrétan mikor és kikkel történt az egyeztetés. A NOL ugyanaznapi híradásában a törvény-

javaslat részleteiről is szó esik, melyeket érdemes szó szerint idézni.  

„Az előterjesztés a hitéleti tevékenység szervezeti kereteinek gyűjtőfogalmaként a val-

lási közösséget határozza meg, ezen belül a bevett egyházak kiemelt közjogi kategória, 

amelynek elismerését továbbra is saját hatáskörben tartja az országgyűlés. A bevett 

egyház elismerésének feltételeit pontosították, így ehhez szükséges többek között száz-

éves nemzetközi vagy húszéves magyarországi működés, hozzávetőleg tízezer fős tag-

létszám, valamint az is, hogy a közösség tevékenysége ne legyen ellentétes az alaptör-

vénnyel és működése során ne merüljön fel nemzetbiztonsági kockázat.” 
17

 

Első látásra az új javaslat tehát bizonyos mértékben elegyíti az 1990. évi IV-es törvény és 

Semjén Zsolt korábbi javaslatainak elemeit. 

Összegzés – konklúziók 

Szociológusi szemmel áttekintve a poszt-kommunista kormányok egyházpolitikáját, s különö-

sen a vallásügyi törvény alakulását, a következő megállapításokat tehetjük.
18

 Úgy tűnhet, 

mintha a politikai elit félne a vallástól, vagy legalábbis annak bizonyos intézményesült formá-

itól, és ezért azokat eliminálni, vagy legalábbis kontrolálni szeretné. Robertsonnak (1987) az 

állami támogatás és szabályozás mátrixából eredő egyház-állam szétválasztási modelljeinek 

alkalmazása a hazai politikai pártokra jól szemlélteti ezt. A FIDESZ esetében az állami szabá-

lyozási szándék minden vallási formáció felé megnyilvánul, míg az állami támogatást csak 

bizonyos vallási entitásoknak adná meg. Ennyiben a FIDESZ-nél etátista és szekularista elvá-

lasztási attitűdöket is megfigyelhetünk. Az MSZP etátista beállítottságában szintén szabá-

lyozná a vallást és támogatná is, de ellentétben a FIDESZ-szel, nemcsak bizonyos vallási enti-

tásokat, hanem – jóval alacsonyabb mértékben – az összeset. A KDNP esetében, az adott val-

lási entitásoktól függően láthatjuk az előzőeknél említett etátista és szekularista beállítottsá-

gon túlmenően a jóindulatú elválasztást is, amennyiben bizonyos – bár lehet, hogy csak elv-

ben és talán kizárólagosan csak az ún. történelmi – egyházak esetében az állami szabályozás 

lehetőségétől is eltekintene. Az SZDSZ megszűntével eltűnt a magyar politikai palettáról az 

egyetlen olyan politikai formáció, amely – legalábbis elméletben – a szigorú elválasztást tá-

mogatta volna. 

                                                 
17

 Vö. http://nol.hu/belfold/a_kdnp_szerint_meg_nott_is_a_vallasszabadsag, utolsó hozzáférés 2013június 18. 
18

 Összegzésemben felhasználom az első konferencián tett megfigyeléseimet is (vö. Török 2011). 
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Wutnow (1988) megfontolását is érdemes alkalmazni a magyar egyházpolitikai helyzetre. 

Ahogy láttuk, szerinte azok a középen lévő vallási entitások fogják az állami szabályozást 

preferálni, akiknek van elég hatalmuk ahhoz, hogy reménykedhessenek az állammal való si-

keres megegyezésben, de nincs elég erejük ahhoz, hogy sikeresek legyenek a „nyílt vallási 

piacon” való megmérettetésben. Izgalmas szociológiai vállalkozás lenne annak tesztelése, 

hogy milyen jellemzőkkel rendelkezett a már 2011 júliusában elismert 14 egyházon felül az a 

82 vallási entitás, amely 2012. január elejéig beadta az egyházként való elismertetésre szóló 

kérvényét. Mennyiben és miért érezték szükségét annak, hogy az állam támogassa őket? Va-

lóban féltek a vallási „szabadpiacon” való megmérettetéstől? És főleg, mi jellemezte a többi, 

mintegy két és félszáz korábban bejegyzett vallási entitást? Túl „kicsik” lettek volna? Feltéte-

lezhető, hogy ténylegesen volt közöttük „bizniszegyház”. De alátámaszthatja a „nem kérvé-

nyezők” nagy száma azt is, amit Máté-Tóth András 2010 végén kijelentett, hogy a bejegyzet-

teknek legalább a fele már csak papíron létezett. 

A harmadik megfontolást a koncepciókkal (vagy azok hiányával) és a mögöttük lévő érdekek-

ről tehetjük. Mintha, pártállástól függetlenül, a politikai elitnek nem lenne világos, egyértelmű 

egyházpolitikai koncepciója, vagy – s ez talán még rosszabb – ha van, azt nem meri kommuni-

kálni, nyílttá tenni. Ahogy azt korábban
19

 kifejtettem, a szocialista-liberális kormányok „egy-

házpolitikáját” a koncepciótlanság jellemezte, amely mögött azért megbújhatott egy ugyan 

eltérő érdekekből eredeztethető, s nyilvánosságát tekintve csak hallgatólagos kultúrkampf, de 

amely megnyilvánulásaiban és a nagyobb keresztény egyházakat érintő következményeiben 

meglehetősen tettenérhető volt. 

A FIDESZ és KDNP esetében sem beszélhetünk egyértelmű és nyíltan felvállalt koncepció-

ról. Felröppent ugyan 2012 márciusában a hír, hogy kidolgozás alatt van az ún. Báthory terv, 

de a közigazgatási tárca szerint azt még a minisztérium sem, és ennek következtében a kor-

mányzat sem tárgyalta, tehát csak munkaanyagról lehetett szó. Czene Gábor értesülése szerint 

azonban éppen azért kellett Szászfalvi Lászlónak az államtitkárság éléről távoznia, mert a 

készülő tervezetet nem egyeztette az egyházakkal, amit azok vezetői sérelmeztek.
20

 

Ellenzéki körök híradásaiból a második Orbán kormány eddigi ténykedése alapján azonban 

hipotetikusan összerakható egy egyházpolitikai alapállás, amely a történelmi egyházak restau-

rálására törekedne, azonban ezen belül nem hagyható figyelmen kívül egy bizonyos protes-

táns-katolikus feszültség sem. A restaurálás lehetséges szándékára figyelmeztetett az MSZP a 

NOL-ban 2012. április 16-án, miszerint „szociális és gyermekjóléti intézmények sorának egy-

házi kézbe adását készíti elő egy … kormányhatározat”. A Hit Gyülekezete sajtóorgánuma, a 

Hetek november 9-i közlése szerint „az államosítás célja a szféra … egyházi kézbe való át-

adása”. Nem valószínű, hogy Hölvényi György államtitkár erre reflektált volna, amikor a Ma-

gyar Nemzetben november 16-án azt nyilatkozta, hogy a „kormány szándéka messzemenően 

biztosítani az egyházak oktatási, szociális és egészségügyi feladatvállalásának ellátását”, min-

denesetre ez értelmezhető úgy is, mint ami – legalábbis – nem mond ellent az ellenzék feltéte-

lezésének. Ami a katolikus-protestáns feszültséget illeti, ahhoz elegendőnek tűnik a FIDESZ 

frakcióvezetőjének, Lázár Jánosnak a kijelentését idézni, miszerint nem hagyják, „hogy elitis-

                                                 
19

 Vö. Török (2005). A koncepciótlanság még akkor is tartható, ha figyelembe vesszük azt, hogy Gulyás Kálmán 

akkori egyházügyi államtitkár elkészítette és be is nyújtotta koncepcióját. Éppen a – legalábbis nyíltan felvál-

lalható – koncepciótlanságot bizonyítja, hogy a szocialista és liberális pártok vezetői ezt a koncepció-tervezetet 

teljesen negligálták, ahogy azt Gulyás államtitkár úr jelezte a második konferencia kerekasztalbeszélgetése so-

rán. 
20

 Vö. http://nol.hu/belfold/bathory_terv__egyhazugyi_strategia__ami_nincs_is, utolsó hozzáférés: 2013. június 

18. Lás még ugyanehhez a témához http://www.origo.hu/itthon/20130313-erdo-peter-biboros-portreja.html, 

utolsó hozzáférés 2013. június 18. 

http://nol.hu/belfold/bathory_terv__egyhazugyi_strategia__ami_nincs_is
http://www.origo.hu/itthon/20130313-erdo-peter-biboros-portreja.html
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ta, bigott katolikus oktatás szerveződjék közpénzből”, s amelyet a NOL 2013. február 20-i 

híradása szerint több katolikus, köztük Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek is zokon vett.
21

 

E feszültség egyik lehetséges forrása, hogy kormányzati szinten két szakember is felelősnek 

érezheti magát az egyházpolitika alakításáért. Intézményes formában az egyházi államtitkár-

ság is az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik, s így az azt vezető református lel-

kész, Balog Zoltán érezheti saját territóriumának a politika ezen területét. Ugyanakkor a kato-

likus Semjén Zsoltot tartják az „egyházpolitikáért is felelős miniszterelnök-helyettesnek”.
22

 A 

médiában arról nem esik szó, hogy a két kormányférfi konzultálna egymással egyházpolitikai 

kérdésekben. Az mindenesetre kifejezetten különös, hogy az egyházi törvény módosítására kö-

vetkezetesen törekvő, valamint az 1997-es Vatikáni szerződés módosításában is elkötelezett 

Semjén Zsolt az egyházi törvényalkotási folyamatban milyen „média-beli inaktivitást” mutatott. 

* 

Az egyházi törvény csak eszköz lehet a főbb egyházpolitikai stratégiai célok eléréséhez. Az 

„átlagember” ezekről a stratégiákról, célokról csak a médián keresztül értesülhet. A célok 

médiabeli megjelenése azonban nagyon összetett, korántsem egyértelmű. A média hírei azt 

sugallják, hogy a célokról nincs kommunikáció, vagy legalábbis az nem egyértelmű, s nem 

folyik róla széleskörű eszmecsere. A tárgyalt törvény sorsa mintha túlságosan is jól szemlél-

tetné az Egyházügyi és Vallásszabadsági Konferencia jelmondatát: Meghiúsulnak a tervek, ha 

nincs tanácskozás … (Péld. 15,22). 

  

                                                 
21

 Lásd még http://szeged.hir24.hu/szeged/2012/02/21/a-kalocsai-ersek-bepoccent-lazarra/, utolsó hozzáférés 

2013. június 18. 
22

 Vö pl. http://www.origo.hu/itthon/20130313-erdo-peter-biboros-portreja.html, utolsó hozzáférés 2013. június 

18. 

http://szeged.hir24.hu/szeged/2012/02/21/a-kalocsai-ersek-bepoccent-lazarra/
http://www.origo.hu/itthon/20130313-erdo-peter-biboros-portreja.html
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