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A HIT GYÜLEKEZETE ÉSZREVÉTELEI 

AZ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

T/7409. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL 

 

 

Egyházunk már a törvény előkészítésének egy korábbi szakaszában is kifejtette 

véleményét a készülő szabályozásról az Igazságügyi Minisztérium irányában, 2015. 

november 05-én. Több módosítást is javasoltunk, azonban közülük egy sem került 

beépítésre a mostani újabb tervezetbe, sőt a tervezet negatív irányban változott meg. 

Az Alkotmánybíróság, továbbá európai fórumok (Velencei Bizottság, Emberi Jogok 

Európai Bírósága) határozatainak ürügyén még több vitapontot generál.  

 

Miközben üdvözöljük, hogy az előterjesztés 

 

- parlamenti hatáskörből általánosságban visszahelyezné bírósági hatáskörbe 

az egyházak nyilvántartásba vételét (és onnét való törlését),  

- az egyházként való elismerés feltételei közül törlésre kerülhet az a kifejezetten 

a politikai mérlegelésnek utat nyitó szubjektív kritérium (gumiparagrafus), ami 

a kérelmező vallási közösség "közösségi célok érdekében való 

együttműködésre alkalmasságát" is előírta, 

- az egyházi státusz elnyerésének feltételei könnyebbé válnak a jelenlegi 

aránytalanul nehéz (szinte átléphetetlen) feltételekhez képest,  

 

más vonatkozásokban az alábbi kritikai észrevételeket tesszük: 
 

A tervezet felszámolja a felekezeti jogegyenlőség és a normativitás 

maradványelemeit is. Intézményesíti a külön megállapodások (politikai alkuk) 

rendszerét és sérti a jogbiztonság követelményét. 

  

1.) A tervezet egy áttekinthetetlen és a törvény előtti egyenlőségből folyó 

felekezeti jogegyenlőség alkotmányos alapelvét sértő olyan szervezetmodellt 

tervez felállítani, ami még az egyházügyi törvény módosításának az IM 

honlapján 2015. szeptember 22-én közzétett koncepciójával 

(http://www.kormany.hu/hu/dok#!DocumentSearch) is szembe megy.  

A tervezet ténylegesen nem az általa meghirdetett három kategóriáját 

állítaná fel a vallási közösségeknek (vallási egyesület, nyilvántartásba vett 

egyház, bejegyzett egyház), hanem ténylegesen hat (!) egymástól eltérő 

státuszú kategóriát: 

 

- bevett egyházak (9.§ /3/ bekezdés) 

- bejegyzett egyházak (9/E.§) 

- csökkentett jogkörű bejegyzett egyházak (38.§ /2/-/3/ bekezdés) 

- nyilvántartásba vett egyházak (9/D.§) 

- csökkentett jogkörű nyilvántartásba vett egyházak (38.§ /1/ bekezdés) 
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- vallási egyesületek (9/A.§) 

 

A különböző egyházi kategóriák (ebből 5 db van) között a tartalmi 

jogosultságokban megmutatkozó eltérések annyira jelentősek és nyilvánvalóak, 

hogy a tervezet nem véletlenül hagyja el a hatályos törvény felekezeti 

jogegyenlőséget deklaráló elvét, miszerint jelenleg még „a bevett egyházakat 

azonos jogok illetik, és azonos kötelezettségek terhelik” (Lvtv. 11.§ /3/ 

bekezdés). Annak ellenére is eltörölné ezt a fontos alkotmányos alapelvet a 

tervezet, hogy a módosítás koncepciója ezt még kitüntetetten tartalmazza a 

tervezett új szabályozás alapelvei között (Koncepció 4/d. pont). Ez még a 

jelenlegi szabályozáshoz képest is visszalépés, és ellentétes az 

Alkotmánybíróság, továbbá az EJEB iránymutatásával is.  

 

A kategóriáknak a jogalkalmazás és a mindennapi gyakorlat számára 

áttekinthetetlen halmozása sérti a jogbiztonság alkotmányos elvét is. Az 

Alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában kifejtette, hogy a 

jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam - s 

elsősorban a jogalkotó - kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog 

egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, 

egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak 

legyenek a norma címzettjei számára.  

 

2.) Élesen szembe megy a normativitás kívánatos erősítésével és a felekezeti 

jogegyenlőség követelményével, ezért ellenezzük az állam és az egyházak 

közötti külön megállapodás lehetőségének intézményesítését (Ehtv. 

módosítási tervezet  9.§ , 9/C.§, 9/D.§ /3/ bekezdés, 9/F.§ , 19.§, 19/A.§ /3/ 

bekezdés, 38/B.§, továbbá az Ehtv. módosításához kapcsolódó egyes törvények 

módosítása körében - az Eftv. módosításáról szóló -  29.§, 30.§ ), mert az 

felülírja és látszólagossá teszi az egyházakra vonatkozó törvényi előírásokat és 

valójában a külön megállapodásokat emeli a törvény vezérlő elvévé, a 

normativitás helyett.  

 

 

A fentiekből eredően ellenezzük az átfogó együttműködési megállapodások 

törvényi szinten való kihirdetését is, mert ez ráadásul külön egyházi 

kategóriaalkotásra is vezet. Az átfogó megállapodások törvényi 

bebetonozása ellentétes a társadalom más szervezetei irányában folytatott 

gyakorlattal is. Másrészt egy az általános törvények fölött álló, egyházi 

"szuperligát" kreálna annak a létező adottságnak a felhasználásával, hogy az 

Alaptörvény módosulatlanul maradó VII. cikkének (4) bekezdésében írt 

„bevett egyházak” kategóriája nem szűnne meg, hanem valójában erre a körre 

szűkülne.  

Ebben az összefüggésben a tervezet átértelmezné az Alaptörvénynek az 

eredetileg az egyházak parlamenti elismerésére alkotott rendelkezését azzal, 
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hogy most az átfogó megállapodások kihirdetését utalná az Országgyűlés 

hatáskörébe. Lényegében „megszüntetve megőrizné” az Országgyűlés 

egyházelismerési hatáskörét a bevett egyházakra vonatkozóan.  Ebben az 

összefüggésben a tervezet a bevett egyházak jelenlegi (az Országgyűlés általi 

elismerésen már átesett) körének – ami 27 vallási közösséget jelent – radikális 

leszűkítését, visszaminősítését jelenti. Ez pedig arra teremthet jogalapot, hogy 

egy szűk egyházi kör mások elől elzárt extra jogosultságokkal, exkluzív 

jogkörrel kerülhessen felruházására (ahogy arra a Koncepció 6.5 pontja is utal 

például a termőföldtulajdon szerzés, továbbá a felsőoktatás finanszírozásának 

vonatkozásában). Ez pedig ténylegesen egyfajta államegyházi kategória 

létrehozását jelentené, ami szintén visszalépés lenne a jelenlegi törvényi 

szabályozáshoz képest is. Mindezek elkerülése érdekében (az Alaptörvény 

idézett rendelkezésének fennmaradásából fakadó kényszer okán) javasoljuk, 

hogy: 

 

- a „bevett egyház” megnevezés változatlanul fennmaradjon arra a 

teljes körre nézve, amire már egyszer bevezették, és amely kör már 

országgyűlési elismerésen egyszer már átesett; tehát ennek a körnek az 

elnevezése ne kerüljön „bejegyzett egyházra” történő megváltoztatásra, 

- az általános megállapodások kihirdetésére pedig továbbra is a már 

eddig alkalmazott gyakorlat (kormányhatározattal való kihirdetés) maradjon 

fenn, 

-  továbbra is mondja ki a törvény a felekezeti jogegyenlőséget a korábbi 

1990. évi IV. törvény 15.§ (3) bekezdése, és a  hatályos Lvtv. 11.§ /3/ bekezdése 

mintájára, miszerint „az egyházakat azonos jogok illetik, és azonos 

kötelezettségek terhelik”, 

- a külön megállapodások lehetőségének a vonatkozásában a hatályos 

törvényi szabályozás szövegezése maradjon fent, mert az bőségesen elégséges 

a minden egyházra egyaránt vonatkozó jogosultságok szükség szerinti 

testreszabásához. 

 

 

Véleményünk szerint – ha a felekezeti jogegyenlőséget komolyan vesszük – 

egy vallási közösséggel kötött együttműködési megállapodás nem szólhatna 

másról, mint az azonos kategóriába tartozó összes szereplőt megillető 

jogosultságoknak az adott közösség tényleges közérdekű tevékenységére való 

egyediesítéséről („testreszabásáról”), ami értelmezhető, mérhető, objektív 

kritériumokhoz van kötve (pl. a ténylegesen ellátott közfeladat mérhető 

nagyságához: az adott szolgáltatást igénybevevő személyek, az egyház által 

fenntartott intézmények, iskolák számához). 

 

3.) Jelentős változás nem csupán a legutóbbi tervezethez, hanem a rendszerváltás 

óta kialakult szabályozáshoz képest az egyház-finanszírozás. A tervezet mind a 

nyilvántartásba vett, mind a bejegyzett egyházi kategóriába tartozó egyházak 
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esetén általánosságban eltörli azt az alkotmányos követelményt, hogy „a 

közcélú tevékenysége után – külön törvényben meghatározottak szerint (tehát 

normatív alapon!) – a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi 

önkormányzati intézményekkel azonos mértékű támogatásra jogosult” 

(Ehtv. tervezet 9/D.§ /3/ és 9/F.§ /3/ bekezdéseiből került ki). Ezt csak az 

egyház-finanszírozásról szóló 1997. évi CXXXIV. törvény (Eftv.) módosítása 

kapcsán azon egyházak vonatkozásában tartja fenn, amelyek az állammal 

megállapodást kötöttek, vagy kötnek.    

 

Az egyház-finanszírozási törvény módosítási tervezetének új 5. § (1) 

bekezdése azzal, hogy csak a megállapodással rendelkező vallási 

közösségeknek biztosítaná a közcélú feladatok finanszírozását, az eddigi 

kiszolgáltatottságnál is tovább rontja az egyházak helyzetét. Eddig a 

finanszírozásnak egy nagyobb köre (amit korábban alapnormatívának 

neveztek, újabban a köznevelésben átlagbéralapú támogatásnak hívnak) 

normatív alapon járt, csak a finanszírozás egy kisebb része (régebben 

kiegészítő támogatás, jelenleg működési támogatás) volt az egyházzal kötött 

megállapodástól függő. Az új szabályozás a teljes finanszírozást 

megállapodás-kényszerhez köti, amellyel a megállapodásból kimaradó 

egyházakat a magánszféra egyéb intézményeinél is rosszabb helyzetbe 

hozná.   (A hitoktatás finanszírozásának - ami eddig normatív rendben történt - 

tervezett megváltoztatásáról is elmondhatóak a fentiek (Ehtv. módosítási 

tervezet 19./A.§ /3/ bekezdés). ) 

 

A megállapodásos rendszer alkalmas továbbá a vallási közösségek számára egy 

“üvegplafon” létrehozására, nem csak a tervezet feltételei miatt (adó 1%-os 

felajánlás és/vagy népszámlálási adatokhoz kötöttség), hanem azért is mert 

teljes mértékben politikai alku tárgyává teszi a finanszírozást. Az egyház-

finanszírozási törvény módosítási tervezete 5. § (2) bekezdésének utolsó 

mondata „Az Ehtv. 9 § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás 

ettől eltérően rendelkezhet” megítélésünk szerint erre ad korlátlan 

felhatalmazást. 

 

 

Ezen kívül, a kiegészítő támogatás mértékét is úgy kívánja a jelenlegi tervezet 

szabályozni, hogy azt vagy a népszámlálási, vagy a személyi jövedelemadó 

1%-ának az egyház részére történő felajánlók számához viszonyítja, úgy, hogy 

ennek a viszonyítására vonatkozó képleletet – ami az általunk is támogatott 

normativitást szolgálná – nem adja meg.  

 

A tervezet a kiegészítő normatíva alapját képező megállapodások 3 év múlva 

történő kötelező felülvizsgálata, azaz az egyházi közcélú tevékenység 

folytatása esetén esetleges megvonásuk törvényi lehetősége, és ezzel szemben 

a „bevett egyházak” átfogó megállapodásainak törvényi szinten való 
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bebetonozása diszkriminatív helyzetet hoz létre, amely szintén ellentétes az 

alkotmányos követelményekkel és szerzett jogot is sért. 

 

Az Alkotmánybíróság a 4/1993. (II. 12.) AB határozatában feltárta a 

vallásszabadsághoz való jog érvényesülésének feltételeit az oktatás területén, 

továbbá meghatározta az államnak az egyházi oktatási intézményeket érintő 

intézményvédelmi kötelezettségeit a kötelező iskolai oktatás tekintetében. „Ha 

viszont az egyház vagy a szülők elkötelezett iskolát alapítottak és 

működtetnek, az állam támogatni köteles őket olyan arányban, amennyiben 

ezek az intézmények állami feladatot vállaltak át; illetve nem tagadhatja meg 

az állam a támogatást akkor sem, ha más, összehasonlítható, világnézetileg 

elkötelezett intézményt már támogat, s a megkülönböztetésnek nincs 

alkotmányos indoka.”  

A 18/1994. (III. 31.) AB határozat pedig azt is megállapította, hogy "az állam 

intézményvédelmi kötelezettségének az felel meg, ha megteremti a vallásilag 

elkötelezett oktatási-nevelési intézmények létrejöttének jogszabályi feltételeit, 

és azokat olyan arányban támogatja, amennyiben ezek az intézmények állami, 

illetőleg önkormányzati feladatokat vállaltak át", és ezt tartalmazza a 22/1997. 

(IV.25.) AB határozat is. 

 

A fentiek alapján javasoljuk, hogy maradjon hatályban, az egyházügyi 

törvény jelenlegi 20.§ /1/ bekezdése szerint, hogy az egyházi jogi személy  a 

közcélú tevékenysége után  „ a hasonló tevékenységet folytató állami vagy 

helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékű támogatásra jogosult” és 

az Eftv. módosítási tervezetből kerüljenek törlésre a normatív rendszerhez 

igazodóan már megkötött megállapodások kötelező felülvizsgálatát előíró, és 

azok három évre szóló korlátozásáról szóló rendelkezések. 

 

 

 

 

4.) A törvénytervezet 29.§ és 30.§-ában az egyházfinanszírozási törvény 5.§ /2/ és 

6.§ /1/-/2/ bekezdéseire vonatkozó módosítás arról árulkodik, hogy a közcélú 

tevékenységek kiegészítő támogatásának a mértéke, aminek alapját eddig az 

ellátottak száma képezte (így a diszkrimináció tilalmának figyelembevételével 

a támogatás összege egy ellátottra vetítve ellátottanként azonos mértékű volt), 

a továbbiakban a népszámlálási adatokhoz, vagy az szja. 1%-áról rendelkezők 

arányához lenne viszonyítva. Ez egyházanként eltérő mértékű kiegészítő 

támogatást jelentene egy ellátott vonatkozásában. Véleményünk szerint sérti az 

Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdésében írt antidiszkriminációs 

klauzuláját az ilyen elképzelés, mert az értékesebbnek illetve 

értéktelenebbnek tekintené az ellátottakat, annak alapján, hogy melyik 

egyház tartja fenn az adott intézményt.  
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5.) A törvénytervezetből kimaradna az egyházi önállóságot biztosító 

önkormányzatiság deklarálása, holott garanciális jellege miatt eddig mind az 

1990. évi IV. törvény, mind pedig a hatályos egyházügyi törvény 11.§ (1) 

bekezdése deklarálják az egyházak önállóságát biztosító önkormányzatiságot 

az állammal való viszonylatban. Semmi indok nincsen ennek a fontos 

alapelvnek az elhagyására. Javasoljuk, hogy a tervezet az egyházak fogalom 

meghatározásánál deklarálja, hogy az egyházak „azonos hitelveket valló 

természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező autonóm 

szervezetek”. 

 

6.) A törvénytervezet 19/C. § (3) bekezdése példálózó jelleggel felsorolja az 

egyházi jogi személy hitéleti célú bevételeit. Javasoljuk, hogy közöttük 

kerüljön feltüntetésre az „egyházi jogi személy belső szabályai szerint gyűjtött 

adomány is”. Az ilyen típusú adomány ugyanis szintén hitéleti célú bevétel, 

mégpedig hagyományosabb és általánosabb, mint az szja. felajánlása. Nem 

véletlen, hogy mind a hatályos törvény, mind a mostani előterjesztés  19/B. § 

(1) bekezdése az egyházak alapvető bevételei között nevesíti.  

 

 

Budapest, 2015. november 13. 

        

 

        Hit Gyülekezete 

Jogi Főigazgatósága 

 

 

 

Dr. Mészáros István      Dr. Németh Tibor 

az Országos Vezetőség      jogi főigazgató 

ügyvezető igazgatója 


