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Az állam és az egyházak elválasztott működése a gyakorlatban Magyarországon 

Bevezetés 

A Ph.D. fokozat megszerzését követően a jogtudomány, az egyházjog tudomány, s ezen 
belül az alkotmányjoghoz szorosan kapcsolódó állami egyházjog tudomány irányába 
fordult az érdeklődésem, publikációim, tudományos és oktatási tevékenységem is döntően 
erre a területre terjed ki. A XXI. századi Magyarországon az állami egyházjog aktív 
művelőinek száma meglehetősen csekély, az állam és egyházak kapcsolatát meghatározóan 
az alkotmányjog oldaláról az alapjogokkal foglalkozó alkotmányjogászok művelik, az 
egyházak e viszonyrendszert a felekezeti egyházjoghoz kapcsolják, ha nem is annak 
integráns részeként, de mindenképpen a saját egyházuk szemszögéből tekintve arra. 
Tudományos kutatásom eredményeként az állami egyházjog önálló jogági minősítése 
mellett fogok érvelni, meghúzva a határokat az alkotmányjog, a felekezeti és az állami 
egyházjog között. Ezen elméleti alapvetést követően vizsgálom az állam és az egyházak 
közötti viszonyrendszer történeti, majd elméleti kérdéseit, külön is kitérve a semleges 
állam koncepciójára és annak kritikájára, és elemzem a kapcsolatrendszer különös elemeit 
az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. 

Az állami egyházjog fogalma 

AZ EGYHÁZJOG MEGHATÁROZÁSA 

Az egyes egyházak nézetei jelentős mértékben eltérnek arról, hogy az állami jogalkotás 
bármilyen módon része lehet-e az egyházjognak, vagy az így keletkező jogszabályokat 
valamilyen más megjelöléssel ellátva kell az egyházakhoz kapcsolni. Az állam hozhat az 
állam és az egyház viszonyát nem sértő módon, csak az egyházakra vonatkozó illetve az 
egyházakat is érintő jogszabályokat. Az első esetben a szabályozás tárgya kizárólag az 
állami jog fogalma szerinti egyház, míg a második esetben olyan jogszabályokról van szó, 
amelyek az egyházakat nem közvetlenül, csak közvetetten érintik. A katolikus álláspont 
ezeket a szabályokat nem ismeri el az egyházjog részének, mivel nem az egyházi törvények 
létrehozására jogosított szervektől származnak. A fogalmi zavarok elkerülése érdekében az 
egyházjogra vonatkozó meghatározásokat az alábbiak szerint foglaljuk össze: Az egyházjog 
legáltalánosabb értelmében az egyház tagjaira és az egyházra mint látható szervezetre 
vonatkozó, az egyházban érvényesülő szabályok összessége. Ezt a joganyagot kell 
kettébontanunk felekezeti egyházjogra és állami egyházjogra, s mellette meg kell 
különböztetnünk még egy területet, amelyet vallásjognak tekintünk.  
 
Felekezeti egyházjog alatt az autonóm „egyházi” szervezet belső szabályrendszerét értjük, 
amelyet az adott, magát egyházként tekintő szervezet belső szabályainak megfelelő 
eljárásban a jogalkotásra felhatalmazott személy vagy testület alkotott meg. Ebbe az 
értelmezésbe maradéktalanul beleillik a katolikus egyház egyházjog (kánonjog) fogalma. 
Amennyiben azonban a már hivatkozott legáltalánosabb egyházjog fogalmat tekintjük, az 
adott egyházban vagy az állami megfogalmazás szerint egyháznak tekintendő vallási 
szervezetben érvényesülő normákat is ide értjük, akkor ez már szűkített megfogalmazást 
jelent, hiszen nem tartoznak ide az állam által alkotott, de az egyházban érvényesülő 
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normák. E szűkebb értelmű felekezeti egyházjog fogalommal kizárhatjuk az egyes vallási 
közösségek önértelmezésinek különbségéből adódó eltérő tartalmú meghatározásokat. 
Ugyanakkor ennek a fogalomnak összetevői minimálisan kielégíthetik valamennyi, 
felekezetként (és nem egyházként) meghatározott vallási közösség saját 
szabályrendszerének összefoglaló megnevezését. Természetesen az egyes felekezetek ezt a 
tartalmat bővíthetik és bővítik is. Így én magam is a református felekezeti egyházjogot az 
egyes református felekezetek jogalkotásra felhatalmazott testületei által alkotott és az adott 
egyházban érvényesülő jogi normák összességének tekintem, mert e fogalomba beleértem a 
belső jogalkotásra hivatott szervek jogalkotási termékein túl a más anyagi jogforrások által 
létrehozott, s az egyház belső életében érvényesülő normákat is. Az evangélikus és a 
református egyház ugyanis elismeri az állam azon jogosítványát, hogy az egyházra érvényes 
jogszabályt alkosson. Ha az egyházat egy adott országon belül állam által elismert és a 
társadalmi szervezetek között még ha privilegizált helyet is elfoglaló, de jogi személyként 
tekintjük, akkor az államnak ezt a jogát nem vitathatjuk.  
 
Az állami egyházjogról Ádám, Antal szerint legalább négyféle értelemben beszélhetünk: 
tudományágról, mint felsőoktatási tananyagról, továbbá mint meghatározott tárgyú vagy 
vonatkozású jogszabálycsoportról, esetleg jogágazatról és e jogszabályok által biztosított, 
sajátos tárgyú és tartalmú alanyi jogosultságok összességéről. Schanda Balázs szerint az 
állami egyházjog nem jogág, hanem a jogágak széles körének sajátos szempontú metszete. 
Az állami egyházjog a jogágak hagyományos felosztásában az alkotmányjoghoz áll a 
legközelebb, hiszen egy alapjog, a vallásszabadság emberi jogának feltételrendszerét 
mutatja be. Ugyanakkor az állami egyházjog nem csupán egy „alfejezete” az alapjogok 
tanának, hanem az alkotmányjog „szívéhez” tartozik. Boleratzky Lóránd szerint az állam és 
az egyház közti kapcsolatot az államjog (közjog) szabályozza, ez idő szerint az állami 
egyházjog még nem tekinthető önálló tudományszaknak, csak a közjog egy részének, bár 
fejlődése kétségkívül az önállósulás felé halad. Az állami egyházjog annyiban különleges 
jogterület, hogy elsősorban történeti fejlődés jellemzi. Az állami egyházjogot német 
mintára a saját egyháza oldaláról vizsgáló Schanda Balázs és Boleratzky Lóránd állami 
egyházjogon mindazoknak az államtól eredő jogi normáknak (törvényeknek, rendeleteknek 
és szerződéseknek) az összességét érti, amelyek a vallásfelekezeteknek az államhoz való 
viszonyát, egymásközti és másokkal való kapcsolatát, valamint az egyes emberek és jogi 
személyek jogi helyzetét érintik. Álláspontjuk az osztrák és a német szerzők 
meghatározásait, így Helmuth Pree, Hugo Schwendenwein és Axel Freiherr von 
Campenhausen megállapításait követik. Mindhárom meghatározás a német területen 
megvalósuló, az egyházak közjogi státuszát alapul vevő rendszerre épül. A Boleratzky 
Lóránd által is hivatkozott közvetítő álláspont szerint ezt a közjogi testületi jogállás az 
egyházaknak az egész társadalomban végzett szolgálatainak elismerése, s mindazokat az 
egyházakat és világnézeti közösségeket megilleti, amelyek alkotmányuk és taglétszámuk 
révén az időállóság biztosítékát nyújtják. Ez a státusz többek között azt jelenti, hogy az 
egyházi szolgálatok közszolgálati viszonynak minősülnek, a teológiai tanárok állami 
alkalmazottak, a vallásoktatás rendes iskolai tantárgy, az egyházak adót szedhetnek. Az 
állami jogrendszer Magyarországon azonban nem alkalmazza a köztestület fogalmát, s az 
állam sem kezeli a hajdan volt értelmezés szerint köztestületként az egyházakat, s az 
egyházak jogosítványai között sem találunk a németekéhez hasonló jogosítványokat. 
Ekként a német és osztrák állami egyházjog megfogalmazás változatlan formában a magyar 
jogrendszerbe nem emelhető át. 
 



 4 

Ádám Antal az állami egyházjog fogalmára a hivatkozottakhoz képest új meghatározást ad. 
Eszerint: „A pozitív jogi vagyis tárgyi jogi értelemben vett állami egyházjog 
Magyarországon azoknak a jogszabályoknak, jogszabályi rendelkezéseknek, a hazánkra is 
kötelező nemzetközi jogi és szupranacionális előírásoknak, közjogi normatív 
szerződéseknek és alkotmánybírósági általános határozatoknak rendszerezett összessége, 
amelyek a vallásszabadságra, egyház alapítására és megszűnési módozataira, az egyház 
autonómiájára és az államhoz fűződő partneri jogállására, az állam, valamint a bejegyzett 
egyházak és más vallási közösségek viszonyára és kapcsolati formáira, az államnak a 
vallásszabadság érvényesülésével és az egyházak rendeltetésszerű működésével összefüggő, 
intézményes támogatási kötelességeire és tevékenységi formáira, valamint az egyházi jogi 
személyek jogosultságaira, mentességeire, védelmére, kötelességeire és az általuk 
létrehozott, fenntartott és működtetett oktatási-nevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
tudományos, kulturális, egészségvédelmi, szociális, sport stb. intézetekre, az egyházi 
műemlékvédelemre, a Tábori Lelkészi Szolgálatra, az állami oktatási intézetekben 
folytatható vallásoktatásra, valamint a lelkészek, más egyházi személyek és alkalmazottak 
egészség- és nyugdíjbiztosítására, adófizetési, katonai szolgálati és más kedvezményeire 
vonatkoznak.” Ez a megfogalmazás csak látszólag ad többet az előző meghatározásoknál, 
valójában éppen kazuisztikus volta miatt magában rejti a pontatlanság, a nem teljes körű 
lefedettség veszélyét. Megjegyzendő, hogy ez a megfogalmazás inkább a fentebb írt 
vallásjognak tekintett szabályozás tárgyköreit meríti ki. A valós magyar és külhoni 
helyzetet is figyelembe véve az állam egyházjog fogalmát a pozitív jog területén az alábbiak 
szerint látom megfogalmazhatónak: Az állami egyházjog az állam által alkotott azon jogi 
normák összessége, amelyek az államnak az általa egyháznak tekintett társadalmi 
szervezetekhez való viszonyát, az ebben a közösségi formában történő vallásgyakorlás 
érvényesülési formáit és kereteit, valamint az e körben létrejövő közjogi jogviszonyok 
tartalmát határozzák meg. Ez a fogalommeghatározás megfordítja a sorrendet, s az 
egyházjog-fogalomnál az államnak mint hatalomnak az egyházakhoz mint szervezetekhez 
való viszonyára helyezi a hangsúlyt, s a kérdést az állam mint jogalkotó hatalom oldaláról 
vizsgálja. Az egyes egyházak viszonyulását az államhoz meghagyja azok belső jogalkotása 
szabályozási körében, ezáltal is hangsúlyozva, hogy az állami egyházjog anyagi jogforrása 
az állam és jogalkotásra felhatalmazott szervei. Ez a fogalom-meghatározás az 
egyházfogalmat illetően alapvetően és kizárólagosan az állam által meghatározott 
egyházfogalmat használja. Ennek oka az előzőekben keresendő, azaz a viszonyulás iránya 
az államtól az egyházak irányába mutat. Ebből következően pedig az állam csak egyfajta, 
valamennyi vallási közösségre egyaránt érvényes, ekként egy nagyon általános 
egyházfogalmat használhat.  
 
A vallásszabadság joga egyéni és kollektív szabadságjog is. Ezért tisztázandó kérdés az is, 
hogy ennek mindkét vetülete az állami egyházjog alá tartozik-e? Véleményem szerint az 
egyéni jelleg az egyházalapítás jogával lép át az alkotmányjog területéről az állami 
egyházjog hatókörébe. Mindeddig a vallásszabadság  – az ehhez kapcsolódó alapjogok és 
korlátozhatóságuk kérdéseivel együtt – az alkotmányjog kizárólagos szabályozási körébe 
tartozik mint az egyéni, továbbá a kollektív, de nem egyházi formában történő 
vallásgyakorlás feltételrendszere. Ezeket a jogokat ugyanis az államnak akkor is 
biztosítania kell – mint alapjogot – ha az érintettek bár közösségi formában, de nem jogi 
szervezettségi keretek között akarják gyakorolni vallásukat. Ha Magyarországon egyetlen 
egyház sem lenne annak alkotmányjogi értelmében, mert az állam úgy döntene, hogy 
egyetlen, vallási célból, a közös vallásgyakorlás érdekében létrejött szervezetet sem ismer el 
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egyháznak, tehát a többi társadalmi szervezettől megkülönböztetett, jelesül privilegizált 
helyzetben lévő, a többiekhez képest nekik kedvezőbb jogi helyzetet biztosító szervezetként, 
akkor állami egyházjog sem létezne, mert e szabályozási kör szükségtelen lenne. Ezért 
határozott véleményem, hogy a vallásszabadság egyéni, vagy nem (egyházi) jogi 
szervezettségi formában történő közösségi gyakorlása érvényesülésének biztosítása nem 
tartozik az állami egyházjog szabályozási körébe. Ennek következtében, ha kivesszük a 
vallásszabadság egyéni gyakorlásával kapcsolatos alapjogi, alkotmányjogi szabályozást az 
állami egyházjog köréből, akkor jogági jellege már markánsabban jelenik meg. Az 
alkotmányjoghoz való kétségtelen kötődése mellett szabályozási tárgyainak jellegzetes 
közös vonásai és az e jogszabályok által biztosított alanyi jogosultságokban és előírt 
kötelezettségekben – már csak az érintett jogalanyok sajátossága folytán is – más 
jogosultság- és kötelességcsoportoktól eltérő, közös tartalmi elemek lesznek megtalálhatók, 
így a jogági önállóság irányába jelentős lépést tehetünk. Az állami egyházjog azonban 
legfeljebb akkor „érdemelhetne” külön jogágat, ha az egyházak – ha nem is állami – de 
legalább ún. közjogi testületek lennének, azaz lelkészeik állami fizetést kapnának, 
bevételeiket állami adóbehajtással szedhetnék be, s határozataikat állami kényszereszközök 
segítségével hajthatnák végre. 
 
Ha az állami egyházjog fogalmát a szabályozás tárgya alapján közelítjük, vizsgálandó, hogy 
miben különbözhetnek a nyilvántartott egyházak és az egyházként nem jegyzett vallási 
közösségek. Alapvetően abban, hogy az utóbbiakat az egyházjogi szabályozás jelentős 
területét kitevő, számukra kedvezőbb működési feltételeket eredményező privilégiumok 
nem illetik meg. Vallásszabadságukat az e közösséget alkotó személyek egyénileg és 
közösségben is korlátozás nélkül gyakorolhatják, adott esetben állami forrásokat is igénybe 
vehetnek (pl. alapítványi iskolafenntartóként), de nem közvetlen törvényi jogosítottságuk, 
sajátos egyházi státuszuk alapján. Álláspontom szerint az állam és a jogi személyiséget nem 
igénylő, magukat egyházként nyilvántartásba vétetni nem akaró közösségek között is 
létrejöhet közjogi jogviszony. Ennek a tartalmát (az állam és a vallási közösség jogait és 
kötelezettségeit) a vallásszabadság alkotmányban és az 1990. évi IV. törvényben 
meghatározott rendelkezések, valamint a vallás szabad gyakorlásával összefüggésben 
keletkező egyéb állami jogszabályok tartalma adják, melyek érvényesíthetőségének kereteit 
és korlátait az Alkotmánybíróság határozatai jelölik ki. A szabályozási kör így egyházi 
mivoltuk hiányában lényegesen szűkebb, mint az egyházak esetében, de a megmaradó 
területeken (pl. büntetőjogi védelem) nincsen, nem lehet különbségtétel. Ez azt is jelenti, 
hogy az állami egyházjog alanyainak mint közjogi jogviszony alanyainak a körét e 
közösségekkel vagy bővítenünk kell, vagy az állami egyházjogot csak az egyházként 
szervezett közösségre szükséges leszűkítenünk. Ez utóbbi esetben a vallásszabadság 
összetevőjeként az egyéni és nem egyházi közösség formájában megnyilvánuló közösségi 
vallásgyakorlást szabályozó jogi normákat az állami egyházjoggal együtt egy tágabb 
körbe foglalhatjuk, amelyet tekinthetünk vallásjognak.  

Az állam és az egyház viszonyának elméleti alapkérdései 

Az állam és az egyház viszonyát két fő irányban kell vizsgálnunk: 1. az állam mint hatalom 
viszonya az egyházakhoz mint szervezetekhez és 2. az állam viszonya az egyházak által 
képviselt ideológiákhoz, eszmerendszerekhez.  
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AZ ÁLLAM MINT HATALOM ÉS AZ EGYHÁZSZERVEZET KAPCSOLATA 

Amint a történeti áttekintésben láthattunk, a reformáció úgy kívánta rendezni az egyház 
kapcsolatát az állammal, hogy meghirdette a szabad egyház szabad államban elvet. Ez 
jelenti az állam és az egyház szervezeti elválasztását, de ugyanakkor elismeri mindkét 
szervezet (hatalom) autoritásigényét a hatókörükbe tartozó egyének viszonyában, ezért ezt 
az autoritást megosztja: az állam szuverenitása csak a világi rend meghatározásában 
korlátlan, ugyanis az állam szuverenitása az egyház belső, metafizikai hatalmát nem érinti, 
nem érintheti. Az állam a polgára hitbeli meggyőződését nem irányíthatja, annak 
megválasztására, megváltoztatására őt nem kényszerítheti. Kényszereszközét, a jogot 
ebben az irányban eredményesen nem alkalmazhatja, a külső kényszernek – az emberi 
társadalom összességét tekintve - nincsen hatalma a lélek felett. Ugyanakkor az egyház az 
elválasztási rendszerben nem joghatalom, csak mint valláserkölcsi hatalom jelenhet meg. 
Ebben a tekintetben azonban mint az állam szuverenitását korlátozó tényezőként hat akkor 
is, amikor igényt tart arra, hogy a saját külső rendjét maga szervezze meg, erre a saját 
szabályrendszerét megalkossa. E szabályrendszere, az egyházjog pedig csak erre a külső 
rendre érvényes hatalom azzal a követelménnyel, hogy a két külső rend (az állami és az 
egyházi) egymással harmóniában éljen együtt. Ha ugyanis elfogadjuk, hogy mind az állam, 
mind az egyház az emberért van, és mint az emberi szervezetben a test és a lélek 
összhangja teremt egészséget, akkor az emberi társadalom e két kollektív irányának 
egységességére és együttműködésére van szükség a társadalmi rend megteremtése 
területén. Tehát sem az állam, sem az egyház nem nélkülözheti a másikát, egymást 
kölcsönösen segíteni, támogatni köteles, nem uralkodhat a másik felett, a másik belső 
autonómiáját nem befolyásolhatja, szervezésének eszközeitől meg nem foszthatja, mert ha 
az összhang megbomlik, a társadalom élete válik beteggé, amely vagy az egyik, vagy a 
másik rész munkája eredményességének, hatékonyságának csökkenésében mint tünetben 
mutatkozik meg. Ennek elhárítása érdekében a két organizmusnak együtt kell működni, 
kölcsönösen vigyázni kell a test és a lélek egészségének megőrzésére sajátos joghatalmuk 
egységes irányba állítása, s nemkülönben bizonyos kérdések közös szabályozása által. 

AZ ÁLLAM VISZONYA AZ EGYHÁZAK KÉPVISELTE IDEOLÓGIÁKHOZ 

Az állam viszonyulását a vallásos ideológiákhoz szintén kétirányú: a befogadó állam, és a 
semleges állam. A befogadó állam nagy súlyt helyez a vallásszabadság pozitív tartalmára, 
amely az államot arra kötelezi, hogy olyan társadalmi rendet mozdítson elő, amelyben a 
vallásos személyiség megfelelően tud fejlődni. Ez az állam nem avatkozik az egyházak 
szervezeti ügyeibe, nem azonosul egyetlen világnézettel sem, a közjavakat az egyházak 
között egyenlően osztja el, de különböző tevékenységekben együttműködik az egyházakkal. 
Ez az állam elfogadja, hogy az autoritásigénye nem kizárólagos és nem lehet korlátlan. A 
semleges állam és az egyházak viszonyát a két szervezet alkotmányjogi helyzetét rendező 
szabályozás alapján az állam és az egyház elválasztása rendszerének, vagy az elválasztásra 
épülő rendszernek is nevezzük. Az elválasztásra épülő rendszerek különböző államok 
esetén különböző korokban, különböző történelmi okokra visszavezethetően jöttek létre. A 
szakirodalom különbséget tesz békés és ellenséges elválasztás között, békésnek tekintve azt 
a rendszert, ahol az elválasztás a vallásszabadság biztosítása érdekében jött létre, s 
ellenségesnek azt a rendszert, ahol a vallási nézetek üldözése motiválta az államot. Az 
elválasztásból az államnak – amint ebből a minősítésből is látható – többféle magatartása 
következhet. A politikai liberalizmus a vallások pluralizmusára tekintettel az állam 
semlegességét hangsúlyozza valamennyi vallás képviselte nézetrendszer irányában, a 



 7 

konzervatívnak tekintett nézetek a befogadáshoz közelítenek. Az elválasztásra épülő 
rendszerekben is többféle modell alakult ki az állam és az egyház viszonyának 
meghatározására. Krystyna Daniel és W. Cole Durham nyomán ezek a lehetséges modellek: 
a tétlen állam, az állam mint elfogulatlan döntőbíró, az állam a nyitott fórum felügyelője,  a 
szubsztantív egyenlő bánásmódot megvalósító állam és  ennek a második generációs 
jogokat hangsúlyozó változata. E rendszerek azonosak abban, hogy a semleges állam 
követelményét hirdetik.  
 
Az állam semlegességének kérdése az állam autoritás igényének legitimációja liberális 
elméletével összefüggésben merül fel. Az állam ugyanis autoritatív intézmények rendszere. 
A történelmi fejlődés azonban azt bizonyította, hogy nem csak állami intézmények 
gyakorolhatnak autoritást az emberek fölött, hanem minden olyan intézmény, amely 
tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat, ilyen intézmény lehet az egyház. Az államot nem 
az tünteti ki az ilyen igényekkel fellépő szervezetek közül, hogy ő is autoritásigénnyel lép 
fel, hanem az, hogy elsőbbséget követel magának a rivális autoritásigényekkel szemben. A 
legitimáció liberális elmélete szerint a modern állam autoritásigénye igazolásra szorul, 
mégpedig minden olyan polgára számára, akivel szemben autoritását gyakorolni kívánja. 
Az állam cselekedeteit az általa helyesnek tartott nézetrendszer indokainak 
felhasználásával igazolja, de arra törekszik, hogy magatartásainak következményei 
legyenek elfogadhatók polgárai számára. A John Rawls által képviselt erős nézet két tétel 
egyidejű elfogadásában áll: Az államnak semlegesnek kell lenni a jó életre vonatkozó, 
egymással versengő felfogások versenyében, ami azt jelenti, hogy az állam nem foglalhat 
állást polgárainak a jó életre vonatkozó versengő felfogásai között, s nem részesítheti 
előnyben e felfogások egyikét sem azon az alapon, hogy az lényegénél fogva értékesebb, 
vagy magasabb rendű más felfogásoknál. A politikai elméletnek, amely az állam 
semlegességének követelményét igazolja szintén semlegesnek kell lenni a jó élet versengő 
felfogásai között. A Ronald Dworkin által jegyzett nézet szerint az államnak semlegesnek 
kell lenni a jó élet felfogásaira vonatkozó elméletek viszonyában, de elveti a politikai 
elmélet semlegességének szükségességét. A semlegesség ugyanis nem semleges 
követelmény, mert nem semleges nézeten, hanem a politikai liberalizmus morális 
előfeltevésén alapul. Az irányzat szerint a politikai filozófia feladata azoknak a morális 
elveknek a kifejtése, amely indokolja, hogy miért kell a liberális államnak semlegesnek 
lenni, és miért helyes az állam politikai berendezkedéseinek változatos módjai közül éppen 
a liberális államot választani. A semlegességet elvető nézetek a semlegesség mindkét tételét 
elvetik, mert a semlegesség igazolása nem semleges, a semlegesség ugyanis elkötelezett 
értékválasztás. Mivel pedig a semlegesség igazolása nem semleges, ezért maga az elv sem 
lehet az. A semlegesség elvetése több oldalról közelíthető és indokolható, ezek: az 
inkoherencia érve, a lehetetlenség érve, a trivializálás érve, a kommunitarizmus érve, a 
perfekcionizmus érve és az igazságtalanság érve. 
 
A Kis János által felállított politikai filozófiai elv, az egyenlő méltóság elve szerint az 
államnak minden polgárát egyenlő tisztelettel kell kezelni, és minden polgár érdekeinek 
egyenlő fontosságot kell tulajdonítani. Az ebből levezetett elve az állam semlegességének 
elve: Autoritatív döntés igazolása nem függhet olyan megállapítástól, mely szerint az egyik 
– nem minden normális ember számára hozzáférhető – erkölcsi életeszmény, hit, 
meggyőződés magasabb rendű, mint a másik. Autoritatív döntés igazolása nem függhet 
olyan érvektől, melyen nem publikusak, azaz nem minden ember számára hozzáférhetők. E 
politikai filozófiai elvek az alkotmányértelmezés során mint háttér elmélet szerepelnek, 
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Bragyova András megfogalmazása szerint: Az egyenlő méltóság elve a tételes jog elé azt a 
követelményt állítja, hogy a jogrendszer normái a közösség tagjai között a jogi 
szabályozásban csak indokolt és ésszerűen igazolható különbséget tegyenek, olyanokat, 
amelyek a közösség egyik tagját sem kezelik értékesebbnek, fontosabbnak, mint a 
többieket. Az egyenlő méltóság ezen értelmezése elismeri az emberek, esetünkben a 
szabályozás alanyainak különbözőségét, megengedi az eltérő szabályozást az emberek 
egyenlő értéke mentén. Ezzel mind a liberális, mind a konzervatív nézetek képviselői 
egyetértenek, így én magam is elfogadom, a vallásszabadság és az egyházakra vonatkozó 
alkotmányos állami szabályozás körében. 

AZ ELVÁLASZTÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA 

Az Alkotmány 60. § (3) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaságban az egyház az 
államtól elválasztva működik, ugyanakkor az állam és az egyház nem működik egymástól 
elválasztva. Ezt az ellentmondást az elmélet és a gyakorlat eltérő volta adja. Nézzük először 
az elvi alapokat. 
 
Az első tétel szerinti alkotmányszöveg deklaratív jellegű, tehát mint tényt állapítja meg az 
állam és az egyház viszonyát. Nem az állam politikai célkitűzéseként, hanem befejezett 
tényként. Így van ez már az Alkotmány 1949-ben történt elfogadása óta. Ugyanakkor 
valamennyien tudjuk, hogy sem akkor, az állam és az egyházak „ellenséges” elválasztása 
szándéka mellett sem volt tekinthető jogi ténynek, és a mai „békés” elválasztás 
körülményei között sem tekinthető annak. Mindkét megállapításnak van azonban 
igazságtartalma. A két entitás viszonyának történeti alakulásában a hangsúly hol itt, hol ott 
volt, s mind a mai napig vita tárgya, hogy elválasztható-e egyáltalán a kettő egymástól. 
Vannak, aki állítják, hogy igen, elválaszthatók és el is választandók, és vannak, akik azt 
mondják, hogy nem. Nevezzük az elválasztás mellett a „semleges államot” kívánatosnak 
tartó első álláspontot az egyszerűség kedvéért liberálisnak, a másodikat konzervatívnak. 
Kérdés: ha igaz az az állítás, hogy az egyház és az állam szétválasztható és szétválasztandó, 
sikerült-e ezt már bárhol a világon megvalósítani, azaz a hirdetett elvek, jogfilozófiai, 
állambölcseleti előfeltevések hitelessége a gyakorlat által megélhető, bizonyítható-e. 
Vizsgáljuk meg az ilyenkor mintaként hozott Amerikai Egyesült Államok, Európában pedig 
Franciaország törekvéseit. Az amerikai gyakorlatot illetően bátran hagyatkozhatunk 
Paczolay Péter elemzésére. A vallási pluralizmus igényével alapított Amerikai Egyesült 
Államok 1791-ben az Bill of Rights keretében az első alkotmánytoldattal alkotmányi szinten 
szabályozta az állam és az egyház viszonyát, amikor kimondta: „A Kongresszus nem alkot 
törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának eltiltása tárgyában.” Mindez 
azonban nem eredményezte az állam vallási semlegességét, az állam és az egyház teljes 
elválasztását. Olyannyira nem, hogy az elmélet és a bírói gyakorlat egyaránt képtelennek 
bizonyult, vagy talán nem is vállalkozott arra, hogy a vallási klauzulák egységes elméletét 
megalkossa. Születtek ugyan elvi jellegű megállapítások, mint például 1971-ben a Lemon v. 
Kurztman ügyben felállított ún. Lemon-teszt, melynek három lépcsőben rendeli vizsgálni, 
hogy a jogi szabályozás sérti-e az alkotmánymódosítás rendelkezését. Ekként alkotmányos 
szabályozásnak azt tekintendő, ha a törvénynek világi törvényhozási célja van, alapvető és 
elsődleges hatása nem segítheti elő és nem csorbíthatja a vallást, végül a törvény nem 
vezethet az államnak a vallással való túlzott összefonódására. Az egyházi iskolák állami 
támogatása, továbbá az iskolai imával kapcsolatos ügyekben azonban ellentmondásos 
döntések születtek, így a Lemon-teszt üzenete akként értelmezhető, hogy az egyházi iskolák 
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esetében szinte reménytelen elválasztani egymástól a világi és az egyházi funkciókat. De 
nincs sok esély az egyéb kérdésekben sem a következetes elválasztás érvényre juttatására, 
hiszen tény az is, hogy a mindenkori alkotmányjogi szabályozás mögött a politikai valóság 
húzódik meg, amely szerint az amerikai hagyományok, a nép többségének a kívánalma a 
vallás támogatása mellett szól, ugyanakkor az amerikai tradíciónak része a vallások 
pluralizmusának elismerése is. Tényként kell azonban rögzítenünk, hogy az egyházak 
autonómiáját azok magánjogi szervezetként történő kezelése és ennek következtében a 
vagyonképzés szabadsága nagymértékben megerősítette. Franciaországban a lad’cité elve 
több lépcsőben alakult ki. Bár a vallásszabadság elvét az Emberi és Polgári Jogok 
Nyilatkozata egyértelműen kimondta, Napóleon konkordátumot írt alá a Szentszékkel. 
Ennek értelmében a három elismert vallás (a katolikus, a protestáns és a zsidó) lelkészei a 
közszolgálat kötelékébe kerültek, és állami fizetést kaptak, továbbá a vallási épületeket 
állami tulajdonba és kezelésbe vették. Az 1905. december 9-én elfogadott ún. szeparációs 
törvény megszüntette az egyházak köztestületi jellegét, kimondta az állam és az egyház 
teljes szétválasztását. A törvény 1. cikke megállapítja, hogy a Köztársaság biztosítja a 
lelkiismereti szabadságot, és garantálja a vallásgyakorlás jogát a közrend megőrzését 
biztosító törvényi korlátozások keretén belül. A 2. cikk pedig azt nyilvánítja ki, hogy a 
Köztársaság nem ismer el, nem finanszíroz és nem segélyez egyetlen vallást sem. Majd az 
1958. október 4-i francia alkotmány rendelkezése zárja a sort. Ezen alkotmány 2. cikke 
szerint Franciaország oszthatatlan, „világi”, demokratikus és szociális köztársaság és 
biztosítja a polgárok törvény előtti egyenlőségét származásra, fajra vagy vallásra való 
tekintet nélkül. A franciák a lad’cité elven két alapvető politikai elvet értenek, amelyek a 
köz- és a magánszféra szigorú elválasztásán alapulnak: 
a) az államnak semlegesnek kell lennie minden tevékenységével kapcsolatban, tehát 
minden közszférába tartozó tevékenységgel is. A vallás nem képezheti részét az állami 
ünnepeknek, egy vallást sem szabad támogatni, sem az iskolákban oktatni; 
b) a vallás csak és kizárólag a magánszférához tartozik: olyan kérdés, amelyet az egyén 
lelkiismerete szabályoz. Az államnak tiszteletben kell tartania a teljes vallásszabadságot. 
Ennek ellenére az államosított templomépületek fenntartási költségeit az állam fedezi, az 
egyházak azokat ingyenesen használhatják, az egyházi iskolák 1959 óta jelentős állami 
támogatásban részesülnek, bár ez fokozott állami ellenőrzéssel párosul. Mindezek után azt 
kell, hogy megállapítsuk, a vallásilag semleges állam, a teljes elválasztás a mintaként 
felhozott államokban sem valósult meg. A kérdés a továbbiakban az, hogy miért nem. 
Folytathatnánk a már hivatkozottak után a történelmi, politikai okok felsorolását, 
alapvetően azonban a vallásszabadság alapjoga alanyához köthetők a lehetséges válaszok. 
A demokráciákban a hatalomért, az államhatalom birtoklásáért politikai pártok küzdenek, 
valamilyen politikai, ideológiai nézetrendszer alapján toborozva híveket. Ezek a pártok 
pedig valamilyen módon viszonyulnak a valláshoz, az általuk képviselt erkölcsi 
rendszerekhez: egyetértően, semlegesen, ellenségesen. Ha ugyanaz az egyén, aki vallásos és 
egyben homo politicus is, és mindkét minőségében a közjó megvalósítását kívánja 
elősegíteni, erre pedig mindkét szervezetet, s annak ideológiai eszmerendszerét, 
eszközkészletét is alkalmasnak tartja, nem fog lemondani egyikről sem. Erre őt ugyanis egy 
demokratikus jogállamban senki sem kényszerítheti. Nem csak azért, mert bármiféle erre 
irányuló jogi szabályozás alkotmányellenes lenne, hanem azért sem, mert erre az állam 
számára rendelkezésre álló eszközök alkalmatlanok. És mivel a vallásszabadság joga 
egyéni, de egyben kollektív szabadságjog is, mely két oldal egymástól el nem választható, a 
vallását közösségi formában gyakorolni kívánó egyén valamely egyházhoz is tartozni fog, 
akár akarja azt az állam, akár nem, ugyanakkor polgára lesz az államnak akár akarja az 
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egyház, akár nem. Ekként egyháztagi minőségét, a vallásszabadságának ilyenfajta 
gyakorlását az Alkotmány védi, s az állam számára a vallásgyakorlás elősegítését 
alkotmányos kötelezettségként írja elő, az egyházak számára pedig az állam törvénye 
törvény. Az állam és az egyház viszonyában tehát két autoritásigény találkozik, melyek 
közül - a nem egyházállami formában élő államok kivételével, ekként Magyarországon is - 
vitathatatlan elsőbbséget képez az állami szuverenitás, de az egyházak autoritásigénye és 
annak érvényesíthetősége tagjai fölött úgyszintén élő valóság, amelyet az államnak is 
tudomásul kell vennie. 
 
A „szabad egyház szabad államban” elvét általában Kálvinnak tulajdonítják, bár az elvet 
nem ő fogalmazta meg. Kétségtelen azonban, hogy térhódítása a kálvini reformációval 
függött össze. Kálvin a két hatalmat egymástól különálló szervezetként fogta fel, és 
feladatkörüket markánsan elválasztotta. De hogyan tette mindezt? Úgy, hogy mindkét 
hatalmat alárendelte az abszolút szuverénnek, Istennek, s a két földi hatalom 
szuverenitását vele kapcsolatban relatívnak tekintette. Kálvin szerint Istennek hitben 
minden áron engedelmeskednünk kell akár keresztyének, akár teológusok, akár polgárok 
vagyunk. Az Istennek való engedelmesség csak a szabad engedelmesség lehet. Kálvin 
szerint szabad az, aki nem veti alá magát mindennek vagy mindenkinek. Szabad abban is, 
hogy különbséget tesz az üdvösség Istene és minden más hatalom között, amelyek szintén 
igényt tartanak engedelmességünkre akkor is, ha Isten igényeinek ellentmondanak, akkor 
is, ha igényük nem ellenkezik Isten igényével. Az Istennek való engedelmesség az összes 
földi hatalommal való érintkezés kritikus gyakorlása. A Kálvin által fogalmazott lelkészi 
eskü utolsó mondatának szövege hűen tükrözi ezt az elképzelést: Ígérem, hogy a 
hatóságnak és a népnek szolgálok mindaddig, míg ez nem akadályoz abban a szolgálatban, 
amellyel hivatásom szerint Istennek tartozom. Az egyház tehát kizárólagos kompetenciával 
rendelkezik a vallási kérdésekben, amelyek intézésébe az állam nem szólhat bele, de a nem 
vallási kérdésekben az állam rendelkezik szuverenitással, mindkettő azonban alárendelten 
Istennek. Így tehát a kálvini rendszerben egy fő alatt két test dolgozik ugyanazon cél 
érdekében. Kérdés, hogy e két test elválasztható-e egymástól, vagy egyfajta sziámi 
ikrekként csak együtt élhetik életüket, mert a szétválasztás mindkettő pusztulását 
eredményezné. Az elválasztás a keresztyén egyházban a teológiai belső és a jogi 
szervezettségben megjelenő külső egyház megkülönböztetése mellett nem elképzelhetetlen. 
A református egyházjog szerint a jogilag szervezett látható egyház emberek által alkotott, 
az emberi társadalommal együtt fejlődő, alakuló szervezet. Mivel pedig mind az államnak, 
mind az egyháznak saját feladatköre van, ehhez saját szervezetet kell hozzárendelni, 
amelyeknek saját autonómiával kell rendelkezni ahhoz, hogy a térben és időben változó 
feladatukat az állandó cél érdekében maradéktalanul meg tudják valósítani, szervezetüket 
pedig az általuk ellátandó feladathoz igazítva kell kialakítaniuk. A szervezeti 
szétválasztásnak tehát a református egyházjog szerint dogmatikai akadálya nincsen, és 
célszerűségéről sem indokolt komoly vitát nyitni. 
 
A jogalkotás és jogalkalmazás nehézségei 
 
A megkerülhetetlen problémát tehát a vallási kérdések körének pontos és kimerítő 
meghatározása jelenti. A polgári kormány idején történt egy kísérlet a vallás fogalmának 
törvényi szabályozására, de ez az Alkotmánybíróság által az elválasztásra adott értelmezés 
folytán bukásra volt ítélve. Az kétségtelenül igaz, és az erről szóló korábbi véleményemet 
továbbra is fenntarthatónak ítélem, hogy törvény vallásfogalmat nem adhat. De az 
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Alkotmánybíróság - értelmezve az Alkotmány 60. § (3) bekezdését az 57. § (1) és (5) 
bekezdésével összefüggésben – kijelölhette volna a vallási kérdések sarokpontjait. Erre a 
tevékenységére lehetősége lett volna a 32/2003. (VI.4.) AB határozatával lezárt ügye 
kapcsán, amikor is az állam és az egyházak bírósági joghatósági összeütközése esetén 
alkalmazandó eljárásról kellett döntenie. A két szervezet közötti joghatósági kérdések 
ugyanis végigkísérték az állam és az egyházak kapcsolatát, s minden időben a viszonyt 
lényegesen meghatározó összetevőként kezelte és értelmezte mindkét fél. A tudomány a 
vallásszabadságot és összetevőit illetően jutott előre, az állam és az egyházak kapcsolatának 
mindenre kiterjedő alkotmányjogi feldolgozása még várat magára. Az Alkotmánybíróság 
esetjoga felvázolta ugyan az értelmezés határait, de határozatai sok esetben vitathatók és 
vitatottak, így a vallási klauzulák egységes elméletéről itthon sem beszélhetünk. Sok 
esetben azonban nem a jogalkalmazó, avagy a jogszabályt értelmezni kívánó 
Alkotmánybíróság kérhető számon a mutatkozó ellentmondások miatt. Ebben a 
tekintetben lényeges felelősség terheli az államot és az egyes egyházakat is. Hiányzik az 
egyházak részéről a 21. század kihívásaira választ adó stratégiai programjuk. Az egyre 
erősödő szekularizáció mellett viszont csökken a tekintélyük. Ezt bizonyítják a Vatikáni 
Megállapodás Eredményeit és Hatásait Elemző Bizottság vizsgálati eredményei, így például 
az emberek az egyházaknak a társadalomban észlelhető konfliktushelyzetek kezelésében 
meglehetősen szerény szerepet tulajdonítanak. Az egyházak energiájuk nagy részét a jelen 
problémáinak máról holnapra történő megoldásaira fordítják, ennek következtében a 
közös jövőt illetően nincs az egyházak között sem egyeztetett elképzelés, sok esetben a 
háttérben különalkuk zajlanak. De az államnak sincs közmegegyezésen alapuló elfogadott 
egyházpolitikája. A parlamenti és a parlamenten kívüli politikai csatározások nem 
emelkednek az alkotmányozási helyzet szintjére, új alkotmány kidolgozása és elfogadása 
ma szinte reménytelennek tűnik. Ilyen helyzetben a különös mértékben aktivistának 
kikiáltott Alkotmánybíróság sem vállalhatta fel a jogalkotó szerepét. A társadalom várja, és 
joggal várja mindkét féltől a kiérlelt, alapos és valóban a kérdést hosszú távon rendezni 
képes, közmegegyezésen alapuló koncepciót, amelyre építve mind az egyes egyházak, mind 
pedig az állam kidolgozhatja és elfogadhatja a szükséges belső szabályait, illetve 
megalkothatja törvényeit.  
 
Az értelmezési nehézségek ellenére egyet kell értenem a Vatikáni Megállapodás 
Eredményeit és Hatásait Elemző Bizottság véleményével, mely szerint „a vallásszabadság 
alkotmányos alapjai stabilnak mondhatók. Ezek elsősorban az állam és az egyház 
szétválasztása, a vallásszabadság alapvető emberi jogának elismertsége, a vallási 
intézmények autonóm létének és működésének törvényekkel szabályozott és védett 
biztosítása, valamint a társadalmi közfeladatokból való részt vállalásának lehetősége és 
igénye.” Hozzá kell tennem azonban, hogy a mai magyar viszonyokat tekintve az 
Alkotmány 60. § (3) bekezdésében rögzített tény a szervezeti elkülönülés tekintetében igaz 
csak. Ma az állam és az egyház szervezetileg nem fonódik össze, még a tábori lelkészi 
szolgálat sem ellenpélda erre, ahogyan arra az Alkotmánybíróság határozatában 
rámutatott. Az egyházat nem felügyeli állami szervezet, nyilvántartásba vétele csak az 
állami jog szempontjából szükséges jogképességet, e minősége folytán pedig a 
tevékenységéhez szükséges állami források igénybevételét, mintegy köldökzsinórt biztosítja 
számára. A mai viszonyaink között ennek a köldökzsinórnak a léte és szükségessége jelenti 
a vita tárgyát. Tartok tőle, hogy az alapvető alkotmányossági kérdések tisztázása előtt 
ebben a kérdésben nem születhet megnyugtató döntés. Bár elképzelhető, hogy a hosszú 
távú elképzelések egyezősége mellett egy mindkét fél számára megnyugtató vagyoni 
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rendezés lényegesen megkönnyíthetné az alkotmányossági kérdésekben a közös nevezőre 
jutást. Ezért tehát nyitva kell hagyni az utat mindkét irányban, s a tárgyalásoknak 
párhuzamosan kell elindulni, illetve folytatódni mindaddig, amíg a két terület össze nem 
vonható, vagy mindkét kérdésben egyezség létre nem hozható. 
 
Az állami pénzügyi támogatásának lehetősége és annak alkotmányjogi 
vonatkozásai 
 
Kiindulásként rögzítenünk kell, hogy egyházi autonómiáról csak a működéshez szükséges 
vagyon megléte esetén beszélhetünk. Gazdasági önállóság nélkül nem képzelhető el 
autonómia. A magyar történeti fejlődés sokszínűsége az 1946-tól kezdődött 
„rendszerváltással” megszűnt, a működéséhez szükséges több-kevesebb vagyonát 
valamennyi egyház elvesztette, s állami segítségre is szorult, melynek érdekében az állam a 
lojalitást meghaladó mértékű együttműködést várt el az egyházaktól, s az autonómiát 
jelentősen sértő módon be is avatkozott az egyház vezetőinek kiválasztásába, a református 
egyház esetében pedig még a szervezeti struktúra kialakításába is. A vagyoni helyzetet 
illetően az 1990-es rendszerváltás sem hozott lényeges változást. Az egyházak a működésük 
alapjául szolgáló vagyont nem igényelhettek és nem kaptak vissza, a hitéleti célú 
ingatlanaik pedig finoman szólva is erősen lelakott állapotban voltak. És bár formailag 
megteremtődött a vagyonképzés lehetősége, a társadalom elszegényedett helyzete, a nagy 
vagyonhoz jutó új elit jelentős részének vallástalansága folytán vállalkozási tőkéhez sem 
juthatott, de ilyen megszerzése nem is volt igazán szándékában. Máig. Mára ugyanis egyre 
több egyházi vezető látja be, hogy csak az önfenntartó egyház biztosíthat teljes autonómiát 
egyháza számára. Megteremtésének lehetőségei és módjai azonban alapvetően nem jogi, 
hanem elsődlegesen politikai és közgazdasági kérdések. Az egyházi autonómiát érintő 
állami támogatásról szólva mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy mikor is beszélhetünk az 
egyházak állami támogatásáról. Ahogyan az ezt a bevételi forrást igénybe vevő egyházak 
vezetői folyamatosan hangoztatják – bár a költségvetésben egyházi támogatás címszó alatt 
jelenik meg – nem tekinthető annak az egyházi iskolák részére fizetett normatív támogatás, 
az egyházi fenntartásban működő egészségügyi intézmények, szeretetotthonok működési 
költségeihez történő hozzájárulás, az ingatlanmegváltás címén fizetett járadék sem. Az első 
esetekben állami feladatátvállalásról van szó olyan területeken, ahol annak ellátása 
kötelező állami feladat, tehát függetlenül az intézmény alapítójától, fenntartójától ott 
állami feladat ellátása folyik. Ezeket a tevékenységeket az államnak akkor is finanszíroznia 
kellene, ha nem az egyházak végeznék azokat. Álláspontjuk szerint ezzel egyebekben az 
állam jár jól, mert az infrastruktúra kiépítése, karbantartása döntően nem az ő feladata. A 
tudományos gyűjtemények, műemlékek felújítására, fenntartására, működtetésére 
fordított állami kiadások a nemzeti közvagyont védik és óvják. A vitatható támogatás az 
állampolgárok befizetett személyi jövedelemadójából az 1 % egyházak részére történő 
átadása, illetve ennek az összegnek a kiegészítése lehet, amellyel az állam a hitéletet 
támogatja, a hitoktatókat fizeti. Ezek az összegek nagyságrendjük miatt – bár az egyes 
egyházak között jelentős eltérés mutatható ki – nem nélkülözhetők az egyházak gazdasági 
működőképességét illetően. A hitéleti támogatás indokoltságának vitája szintén elméleti, 
mondhatni filozófiai alapokon nyugszik. A liberalizmus álláspontja szerint a semleges 
állam semmiféle vallást, világnézetet nem támogathat. Előre kell bocsátanunk azonban, 
hogy ebben a kérdésben valójában nem a liberalizmus és a konzervativizmus vitájáról van 
szó. Mindkét oldalon vannak, akik az állam hitéleti támogatását ellenzik, illetve az örökös 
vitára okot adó módjával nem értenek egyet. Sokan fogalmazták meg szerte a világon, s a 
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közgazdaságtan klasszikus monopóliummodellje alapján is kimondhatjuk, hogy a védett 
helyzetben lévő felekezet hajlamos lesz az ellustulásra, szolgáltatásait nem alakítja a világi 
kihívásokhoz, s ennek folyományaként az államhoz e kapcsolat fűzte egyházak 
elkényelmesednek, vezetőik, lelkészeik elvesztik kapcsolatukat az egyháztagokkal, amely 
növeli, erősíti a társadalom szekularizációs folyamatainak hatását, ezért a missziós 
funkciók újragondolását sürgetik. Én magam nem féltem a magára hagyott egyházat, sőt 
ettől annak felemelkedését várom. Ha lelkészeink már csak a hiányzó bevételek miatt is 
több energiát fordítanak a gyülekezetépítésre, akkor egyházaink megmaradnak, 
fejlődhetnek, és az állam is megkapja az egyházaktól a legitimációjához szükséges morális 
közösséget. A hitvalló egyház tagjai mindig is képesek voltak eltartani egyházukat, 
legfeljebb mellőzik vagy a szükséges mértékre korlátozzák a drágán működő, felesleges 
hivatali apparátusukat. Oktatói tapasztalatom alapján bátran állíthatom tanítványaim 
visszajelzései alapján, hogy a gyülekezetéért dolgozó, velük együtt élő, az egyháztagokat a 
közösségért végzett munkába bevonni képes lelkész megsokszorozhatja az egyház tagságát, 
és ennek következtében képes megteremteni egyházközsége és saját fizetésének anyagi 
feltételeit. Kováts J. István így fogalmazott: Az egyház tagjai az egyház támogatásának 
kérdésében annyira fognak mélyen nyúlni a zsebükbe, amilyen mértékben kapnak lelki 
ajándékokat az egyházuktól. Ez tehát az egyházak tennivalója. 
 
Az állam kötelezettségét illetően az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a 
vallásszabadság alapjoga biztosításának keretében az állam nem passzivitásra, 
tartózkodásra köteles, hanem köteles biztosítani e szabadságjog gyakorlásának feltételeit. 
Ezért az egyházak támogatása, ha az állam az egyházakat egyenlőkként kezeli, nem 
ellentétes a semleges állam eszméjével. „Az állam az Alkotmányban meghatározott 
feladatainak végrehajtása során nemcsak az állami tulajdon egy részét privatizálja, hanem 
létrehoz, illetve támogat köztestületeket is, és feladataik ellátásához, illetve autonómiájuk 
erősítéséhez vagyonnal látja el őket. Az egyházak besorolását az ilyen támogatott 
szervezetek közé az egyházak - s különösen az Etv.-vel érintett „történelmi egyházak” - 
történelmi és társadalmi szerepe, továbbá a vallás és egyház, s ebből következően a 
vallásszabadsághoz való jog és az egyház működésének elválaszthatatlansága kielégítően 
indokolja. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a köztestületek vagyonnal való ellátása 
csak részben érintkezik a kárpótlási törvényhozással, s az adott szervezetek sajátosságainak 
megfelelően különböző eszközökkel történik”. Úgy gondolom, az egyházak vagyonnal 
történő ellátása nem merült ki és nem merülhet ki a hitéleti célú ingatlanok visszaadásával, 
átadásával. Ha tehát a működőképesség érdekében a vagyonnal történő ellátás nem 
alkotmányellenes, s erre társadalmi igény is mutatkozik, akkor az államnak nemcsak 
lehetősége, de kötelezettsége is keresni, majd megtalálni ennek módozatait. A mindkét fél 
számára megnyugtató megoldás azonban még kidolgozásra vár, s ez nem csak egyszerűen 
közgazdasági vagy pénzügytechnikai feladat. 
 
Ahhoz, hogy az állam és az egyházak viszonya korrekt módon rendezhető legyen mindkét 
fél együttműködése mellett az alábbi kérdésekben kell egyezségre jutni: 
 
1. Mit jelent az egyházi autonómia, milyen sarokpontok jelölik ki a határait, e sarokpontok 
alapján hol húzhatók meg a határok? Ezek között kiemelten annak a meghatározása 
szükséges, hogy milyen kérdések minősülnek vallási kérdéseknek. 
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2. Mit jelent az egyházak egyenjogúságának alkotmányjogi tartalma? Ebben a körben 
hogyan érvényesül a diszkrimináció tilalma az összehasonlíthatósági és indokolhatósági 
próba alapján? 
3. Milyen támogatási kötelezettség következik az állam objektív intézményvédelmi 
kötelezettségéből?  
4. Milyen tartalommal értelmezhető a nyilvántartásba vett egyházak és a nyilvántartásba 
nem vett vallási közösségek értékminősége és alkotmányjogi jogalanyisága? 
5. Ezek a jogalanyok valóban állhatnak-e partneri viszonyban az állammal? 
6. Megtörténhet-e a gazdasági elválasztás „közös megegyezéssel”, vagy kizárólag az állam 
döntésén múlik, hogy mikor választja le magáról e tekintetben is az egyházakat? 
 7. Amennyiben a gazdasági önállóság megteremtését mindkét érintett oldal kívánja, 
melyek annak a magyar viszonyok között megvalósítható modelljei? 
 
Mindezek „két” fél közötti megtárgyalásához szükséges lenne az egyes egyházak és az állam 
hosszú távú koncepciója a saját és a másik féllel kapcsolatos megalapozott jövőképének a 
kialakítására. Az egyházaknak ennek érdekében végre felül kellene emelkedniük történelmi 
sérelmeiken, tudomásul venni azt, hogy ma Európában már egyikük sem küzdhet a 
hatalomért, hanem lassan a létükért kell, hogy harcoljanak. Az iszlám terjeszkedés 
kezelésére pedig nem a háborús konfliktusok szítása, hanem a megbékélés és a párbeszéd 
keresése lehet csak a kiút. Az egyházaknak kezelni kell tudni a szekularizáció mellett a 
multikulturizmus jelenségét is. Tehát az ökumenizmus erősítése és komolyan vétele 
elengedhetetlen követelmény. Sem az államnak, sem a történelmi egyházaknak nem kell 
félni a vallások pluralizmusától. Ez a jelenség már egyébként sem visszafordítható, 
ugyanakkor a vallásosságot nem veszélyezteti, hanem éppen ellenkezőleg, elősegíti. 
Hozadéka azonban mindenképpen az, hogy több és eredményesebb missziói munkát vár el 
a történelmi egyházaktól. Az állam és az egyházak viszonyának tárgyalásakor nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagynunk Tamás Pál szellemes, ugyanakkor igencsak komoly 
figyelmeztetését. Tamás Pál a pluralizmus lehetséges modelljeiről szólva három változatot 
sorol fel. A vallást teljesen a magánéletbe szorítani kívánó radikális liberális nézet 
erőltetése vagy fogalmazzunk úgy, következetes végigvitele a Tamás Pál által felvázolt 
„gettók egyenlőségéhez” vezetne, tehát mindenki bezárkózna saját egyházi gettójába, 
magára zárva az ajtót, ami mögött azt csinál, amit akar. Ennek a helyzetnek a 
megteremtése ma sem az egyházaknak, sem az államnak nem érdeke. A ma működő, 
Tamás szerinti második modell, a „nagyon klassz kis posztmodern gettórendszer”, tehát a 
gettók között pontosan kimért, hierarchizált viszonyok működtetése viszont azon 
kettőssége folytán, hogy nem is monopolisztikus, de nem is piaci helyzetű egyházakat tart 
fent, korrumpálhatja mindkét érintett felet, amelyben az egyházak a hatalom kegyeit 
keresik, a mindenkori kormányzat pedig politikai támogatást kérhet a támogatásokért 
cserébe. Erősen el kell tehát gondolkodnunk az egyházfinanszírozási rendszer 
átértékelésén, keresve annak a magyar viszonyokra leginkább alkalmas módozatait, így 
figyelembe vehetőnek tartom a harmadik modellt, a kulturális modellek közé rendeződő 
oszloprendszer kialakítását, melynek lehetséges kereteit is figyelembe kell venni az 
egyházak autonómiájához szükséges vagyonnal történő ellátása során. Az államnak, 
pontosabban a liberális kormányzatoknak látni kell, hogy a piacgazdaság nem rendelkezik 
minden területen megfelelő önszabályozó mechanizmussal, bizonyos „áruk” előállítását és 
felhasználását nem lehet a piaci mechanizmusra bízni. Ha tehát a modern állam 
legitimációs igénye szükségessé teszi, hogy a szuverénként felfogott nép morális 
közösséggé alakuljon, ekként elfogadhatjuk ugyan a liberalizmus álláspontját, mely szerint 
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csak az egyes hús-vér ember lehet cselekvő és csak neki tulajdonítható akarat (módszertani 
individualizmus), és csak az lehet jó vagy rossz, ami legalább egy hús-vér ember számára jó 
vagy rossz (etikai individualizmus), mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy 
olyan emberek tömege, akik között nincsenek a politikai moralitás kötelékeit megteremtő 
kapcsolatok, nem lehet szuverén, azaz autoritatív intézményeket nem teremthet. Ebből 
pedig az következik, hogy ennek a morális közösségnek az alapjait csak a gazdaságon 
kívüli, de az állami intézményrendszerhez képest is kívülálló (de működőképességük 
érdekében gazdálkodó) intézmények, a társadalom tagjainak különféle önszerveződései 
teremthetik meg. Ezért ma már felelősen gondolkodó kormányzati tényezők is a 
versenyállam és a jóléti állam modelljének konvergenciáját tartva realitásnak az állami 
ellátórendszernek nem a lebontását, hanem a racionalizálását szorgalmazzák. Olyan 
intézkedéseket tartanak szükségesnek, amelyek ösztönzik az öngondoskodás formáit, 
beleértve a társadalmi szervezetek szerepvállalásait is, ahol a társadalmi szolidaritás 
mellett tudatosítani kívánják az egyéni felelősségvállalást is. A Magyarországi Református 
Egyház ezt a gondolatot soha nem tekintette magától idegennek. Révész Imre már 1946-
ban felvetette, hogy „Az evangéliumi egyházak szempontjából Magyarországon az egyház 
és az állam viszonyának csak olyan rendezése lehet kívánatos, amely az egyház önmagára 
találását, belső megerősödését és felemelkedését a mai helyzetnél jobban biztosítja, viszont 
az államot gyökeresen mentesíti attól a politikai kényszerűségtől, vagy legalábbis 
kísértéstől, hogy az egyik egyházat a másik javára kedvezményezze, az egyházakat, 
általában a vallási közösségeket az állami érdek szempontjából mintegy osztályokba 
sorozza, és ezzel közöttük örökös féltékenységet, nemtelen versengést idézzen elő. […] A 
bénaság és az elesettség állapotából egyházunknak lehetetlen addig véglegesen talpraállnia, 
amíg a régi rendszer egyik vagy másik mankóját még biztosítottnak hiszi a maga számára.” 
Megszívlelendő tehát mindkét fél részére Révész Imre azon javaslata, hogy egy megfelelő 
átmeneti idő biztosításával az egyházak a maguk önfenntartását megszervezzék, 
átformálják, az állam pedig az egyházak számára értékálló tőkejellegű kárpótlást adjon a 
földbirtokreform címén kisajátított egyházi és iskolai célvagyonokért. 
 
Végül, de nem utolsósorban az egyházak is indokoltan várhatják, hogy az állam 
alkotmányban határozza meg, hogy a közérdek megvalósításában szán-e szerepet, s ha 
igen, milyen szerepet az egyházaknak. Valóban elismeri-e az egyházaknak azt a szerepét, 
amelyet az 1990. évi IV. tv. preambulumában megfogalmazott. Ez ugyanis a partnerség 
elismerését és garantálását jelentené.  
 
Ezen intézkedése társadalmi fogadtatása szempontjából optimizmusra adhat okot a 
Vatikáni Megállapodás Eredményeit és Hatásait Elemző Bizottság azon megállapítása, 
mely szerint a társadalom többsége a hit különböző formáit elfogadja, az egyházakkal 
szemben legnagyobb részt nem ellenséges vagy elutasító, minek következtében az államnak 
és az egyháznak meglehetősen nagy mozgástere van ahhoz, hogy kapcsolataiknak mindkét 
fél által elfogadható kompromisszumos változatait felleljék. Az pedig, hogy a társadalom 
egyre jobban ragaszkodik azokhoz az oktatási intézményekhez, amelyekben a gyermekek 
jogainak a legteljesebb szabadságát, de nem szabadosságát és erkölcsi nevelését biztosítják, 
bizonyítja az egyházi iskolák egyre növekvő népszerűsége. Az indokoltság és a szükségesség 
tehát létező valóság. 
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A semlegesség elvének alkalmazása a gyakorlatban 

Az Alkotmánybíróság alaphatározatként is definiált 4/1993. (II.12.) AB határozatának A/1. 
pontjában meghatározta, hogy mit is kell értenünk az Alkotmánynak azon rendelkezése 
alatt, hogy az állam az egyházaktól elválasztva működik. Ebben a körben három, egymással 
szorosan összefüggő megállapítást tett: 
 
a.) az államnak vallási és lelkiismereti meggyőződésre tartozó más kérdésekben 
semlegesnek kell lennie.  
b.) A vallásszabadsághoz való jogból az államnak az a kötelessége következik, hogy az 
egyéni meggyőződés szabad kialakításának lehetőségét biztosítsa.  
c.) Az egyház elválasztása az államtól nem jelenti azt, hogy a vallás és az egyház 
sajátosságait az államnak figyelmen kívül kell hagynia. 

AZ ÁLLAM SEMLEGES VISZONYULÁSA 

A magyarországi rendszerváltást követően az Alkotmány módosítása, a lelkiismereti és 
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény, továbbá az értelmezése körében 
született alkotmánybírósági határozatok alapján megállapítható, hogy a magyar állami 
jogrend koordinációs viszony létrehozására törekszik, vagy ahogyan a semleges állam 
modelljeinél megjelöltem, a szubsztantíve egyenlő bánásmód második generációs 
változatát igyekszik megvalósítani. Az Alkotmánybíróság 4/1993. számú határozata az 
állam és az egyház szétválasztása értelmezéséről az alábbiak szerint szól: az állam vallási 
semlegességét kifejezetten előírja és garantálja az Alkotmány 60. § (3) bekezdése, amely 
szerint a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. Az elválasztás 
elvéből az következik, hogy  
 

- az állam sem az egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze 
intézményesen;  
- az állam nem azonosítja magát egyetlen egyház tanításával sem;  
- az állam nem avatkozik be az egyházak belső ügyeibe;  
- különösen nem foglalhat állást hitbéli igazságok kérdésében;  
- az államnak az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie.  

 
E megállapításai nem hagynak kétséget a felől, hogy az Alkotmánybíróság a semleges állam 
követelménye alapján kívánja értelmezni az elválasztás kérdését. Bontsuk ketté az 
államnak a szervezetekhez és az államnak mint az egyházak, vallási szervezetek által 
képviselt nézetrendszerekhez való viszonyulásának vizsgálatát.   

AZ ÁLLAM VISZONYA AZ EGYHÁZAKHOZ ÉS VALLÁSI SZERVEZETEKHEZ 

A hivatkozott alkotmánybírósági határozat a szervezetekhez való viszonyt illetően tehát úgy 
foglalt állást, hogy az állam sem az egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcso-
lódhat össze intézményesen; az állam nem avatkozik be az egyházak belső ügyeibe; az 
államnak az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. Mivel az állam éppen azokban a 
tartalmi kérdésekben nem foglalhat állást, amelyek a vallást vallássá teszik, a vallásról és 
egyházról csak elvont, minden vallásra vagy egyházra egyaránt alkalmazható 
keretszabályokat alkothat, amelyek révén ezek a semleges jogrendbe illeszkednek, s 
tartalmi kérdésekben a vallások és egyházak önértelmezésére kell hagyatkoznia. Ez 
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alapozza meg az egyházkormányzás szabályozásának, tehát az autonóm szervezet 
létrehozásának jogosultságát. E megfogalmazások értelmét illetően az Alkotmánybíróság 
az első kettő tartalmát nem fejtette ki részletesen, de jelenti természetesen azt, hogy az 
egyház és szervezeti egységei közhatalmi funkciókat nem gyakorolhatnak, az állam az 
egyházak felügyeletére szervet nem hozhat létre, nem hozhat törvényt az egyházak belső 
autonómiájának meghatározására, az egyházak sem kívánnak beépülni az állami 
szervekbe, pártokat nem támogatnak, érdekeiket nem pártokon keresztül érvényesítik. Az 
egyházak által belső életüket érintően hozott határozataik kikényszerítése érdekében az 
állam végrehajtó szerveit nem vehetik igénybe, adót nem vetnek ki, a nekik járó fenntartói 
járulékokat az állam nem hajtja be, az egyház lelkészei, teológiai tanárai nem állami 
alkalmazottak, képviselőik nem tagjai a törvényhozásnak. Ugyanakkor az egyházak teljes 
önállóságot kaptak a szervezeti struktúrájuk megalkotásában, azok működtetési 
szabályainak meghatározásában. Az autonómia határai azonban nem egyértelműek. Bár a 
már hivatkozottak szerint – mivel az egyházak nem állami szervezetek – államhatalmi 
jogosítványokat nem gyakorolhatnak, az állami igazságszolgáltatás igénybevételének 
lehetőségét illetően az Alkotmánybíróságnak ebben a kérdésben is állást kellett foglalnia. A 
32/2003. (VI.4.) AB határozatban alkotmányos követelményként határozta meg az 
Alkotmánybíróság, hogy az egyház és vele jogviszonyban álló személyek közötti, állami 
jogszabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogvitákat az állami bíróságok érdemben 
elbírálják. Ezt megelőzően ugyanis a világi bíróságok az állam és az egyház elválasztásának 
alkotmányos alapelvre hivatkozással azt az álláspontot képviselték, hogy az egyház belső 
jogalkotásának rendelkezésein alapuló igényeit az egyház szolgálatában álló lelkészi 
képesítésű és jellegű személy csak az államtól elválasztott egyházi bíróság 
fórumrendszerében érvényesítheti; állami kényszer nem alkalmazható, azaz világi bíróság 
- s ezek közé tartozik a munkaügyi bíróság is - egyáltalán nem járhat el. A világi, tehát 
valamennyi magyar állampolgár tekintetében az igazságszolgáltatást kizárólagosan 
gyakorolni jogosult bíróság úgy foglalt állást, hogy a Magyar Köztársaságban létezik egy, az 
állami bírósággal azonos joghatóság is, amelyen keresztül a lelkész képesítésű és 
minőségben egy egyházzal szolgálati viszonyban álló magyar állampolgárnak az 
alkotmányban biztosított alapjoga, azaz a bírósághoz fordulás joga maradéktalanul 
biztosítható. Ez nem értelmezhető másként, hiszen a bírósághoz fordulás alapjoga 
alkotmányban szabályozott alapjog, s a mindenki fogalmába a református lelkész is 
beilleszthető szolgálati viszonyától függetlenül. Egy ezzel ellentétes értelmezés ugyanis 
több alkotmányos alapjogot sértene, hiszen teljesen kivonná az egyház és a vele 
jogviszonyba lépő személyek állami jogon alapuló jogvitáinak eldöntését a világi bíróságok 
hatásköréből. Az állam és az egyház elválasztásának elvében kinyilvánított egyházi 
autonómiát más alapjogokkal - így a bírósághoz fordulás jogával - összhangban kell 
értelmezni; az állam és az egyház elválasztásának elve nem vezethet oda, hogy az 
egyházakkal jogviszonyba kerülő személyek alkotmányos alapjogai sérüljenek. Az 
Alkotmánybíróság maga is úgy foglalt állását, hogy az egyház és tagjai közötti belső, 
egyházi jogviszonyt szabályozó egyházi normák betartását az egyház, illetve erre 
feljogosított szerve - az egyház által megszabott eljárás keretében - kényszerítheti ki. A 
panasz azonban nem erre, hanem az egyház jogsértő határozata elleni bírósági út 
igénybevétele lehetőségének biztosítását kívánta elérni, nem pedig az egyházi határozat 
állami erőkkel történő kikényszerítését kérte. Az Alkotmánybíróság úgy tűnik mégis áttörte 
ezzel az indokolásával azt a határt, amely szerint az egyház nem kizárólag magánjogi 
szervezet, hiszen államhatalmi, bírósági jogosultságát az Alkotmánybíróság elismerte. Ezt 
az Alkotmánybíróság azzal indokolta, hogy „Az állami jogszabályok és az elkülönülten 
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működő egyházi normarendszer alapján nem zárható ki, hogy a két normarendszer 
hasonló jogviszonyokat szabályozzon. Egyház és annak tagja között létrejöhet egyházi 
jogviszony, melyet a belső, egyházi normarendszer szabályoz és így annak végrehajtásában 
a közhatalom nem vehet részt. Keletkezhet azonban közöttük állami jogszabályok által 
meghatározott jogviszony is, melyben az állami jog érvényesül, a vonatkozó jogorvoslati 
rendelkezésekkel. Az állami jogszabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogok és 
kötelezettségek állami kényszer segítségével érvényesíthetőek. Keletkezhet azonban 
közöttük állami jogszabályok által meghatározott jogviszony is, melyben az állami jog 
érvényesül, a vonatkozó jogorvoslati rendelkezésekkel. Az állami jogszabályokon alapuló 
jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek állami kényszer segítségével 
érvényesíthetőek.”  
 
Ez az érvelés két alapvető fontosságú kérdést vet fel. Az első: mivel az ügyben eljárt világi 
bíróságok arra hivatkoztak, hogy az egyház belső szabályai előttük azért nem 
alkalmazhatók, mert nem jogszabályok, hiszen az egyház belső szabályalkotása nem 
minősül a jogalkotásról szóló törvény alapján jogforrásnak, tekinthető-e az 
Alkotmánybíróság határozata – amikor is a két normarendszer által szabályozott 
jogviszonyról beszél - az egyházjog jogként történő elismerésének. A másik pedig az, hogy 
az állami jogszabályok hatálya alá tartozó, állami jogszabály alapján is jogviszonynak 
tekinthető társadalmi viszonyok elveszthetik-e állami jogviszony jellegüket azáltal, hogy a 
jogviszony egyik alanya az állam által egyházként nyilvántartott társadalmi szervezet, a 
másik alanya pedig e szervezettel munkavégzésre szerződött lelkész. Az Alkotmánybíróság 
az állam és az egyház elválasztásának tartalmát kidolgozó állami szervként az általa is 
érvényesnek tartott elvek alapján kizárólag állami normarendszer tartalmát vizsgálhatja és 
értelmezheti. A jog által szabályozott társadalmi viszony jogviszony lesz akkor is, ha alanyai 
egyházak vagy egyházhoz tartozó természetes személyek. Ezzel ellentétes megállapítást az 
Alkotmánybíróság nem tehet. Ugyancsak nem teheti meg azt, hogy jogforrásnak 
nyilvánítsa az egyház belső normaalkotását, így bármely egyház belső szabályzatát. Ha 
tehát az egyik norma az állami törvények alapján jogszabály (Munka Törvénykönyve), a 
másik nem (egyházalkotmány), akkor egyrészt nem mondhatja ki azt, hogy a felek közötti 
viszony nem jogviszony, mert az állam által alkotott jogforrás alapján az mindenképpen 
jogviszonynak minősül. És ha ezt nem teheti, akkor e jogviszonyra sem mondhatja azt, 
hogy annak tartalma a jogot létrehozó állam bírósága által nem lenne vizsgálható, illetve e 
vizsgálat alól a jogviszony akár egyik, akár mindkét alanya sajátos minősége folytán 
kivonhatja magát. Ez ugyanis beláthatatlan következményekhez vezetne. Az 
Alkotmánybíróság végső indokként a bírósághoz fordulás jogának nem abszolút, tehát az 
állam és az egyén által is korlátozható mivoltával érvelt, s az adott ügyre tekintettel csak és 
kizárólag amiatt látta indokoltnak az állami bíróság joghatóságát, mert a felek jogviszonyát 
a felsőoktatási törvény is, tehát állami jogszabály is szabályozta. A szolgálati viszony 
kérdése nem vallási jellegű és alapvetően nem egyházi jogviszony, az egyház által 
működtetett intézménybe való alkalmazás sem tagsági viszonyt, hanem egy magánjogi jogi 
jogviszonyt, mégpedig a munkajog által szabályozott munkaviszonyt keletkeztet, attól 
függetlenül, hogy az egyház ezt szolgálati viszonynak nevezi. A jogviszonyokat ugyanis 
általános bírói elv alapján annak tartalma, azaz a benne szereplő jogalanyok jogai és 
kötelezettségei alapján kell elbírálni. Márpedig e szolgálati viszony alapján az egyetemi 
tanár lelkész tanítani, vizsgáztatni, publikálni köteles, az egyházi felsőoktatási intézmény 
pedig neki munkabért köteles fizetni. A jogviszony tehát egyértelműen munkajogi 
jogviszony. Ezt pedig nem lehet az egyház olyan belső ügyének tekinteni, amelybe az állam 
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nem avatkozhat bele. Már csak azért sem, mert nem vallási, hanem kifejezetten az állami 
jog által szabályozott jogviszonyról van szó, függetlenül attól, hogy e jogviszonyt illetően a 
Munka Törvénykönyvéhez képest speciális szabály, a felsőoktatásról szóló törvény rendezi. 
Mindkettő állam által hozott törvény ugyanis, s a speciális törvény hiányában a Munka 
Törvénykönyvének rendelkezése lenne alkalmazandó. A bírósághoz fordulás alapjoga 
korlátozhatóságára hivatkozással pedig az a baj, hogy a korlátozhatóság kérdésében való 
döntési jogosultságot az Alkotmánybíróság összemossa az állam és az egyház között. Mind 
az alkotmánybírósági határozatok, mind az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 
gyakorlata kizárólag a jogalkotó állam javára teszi lehetővé az alapjogokat korlátozó 
törvények megalkotását, kimondva az Alkotmánybíróság által is meghivatkozott tételt, 
miszerint alapjogot csak törvényben (állami törvényben) meghatározott célból, a célokkal 
arányban álló módon lehet korlátozni. Nem állíthat fel egyéni szabadságjogot korlátozó 
szabályt az egyén elé egyház, mert az egyház nem állam, nem állami szerv és törvényt nem 
hozhat, különösen nem állíthat fel olyan korlátot, amellyel egyoldalúan magát hozza 
kedvezőbb helyzetbe, ekként az általa tanúsított, a felek eredeti megállapodásában nem 
szereplő jogsértő magatartás elleni fellépéstől fosztja meg a vele kapcsolatba kerülő egyént, 
mert az nem lenne sem törvényben meghatározott, sem jogszerű. S általános érvénnyel 
nem mondható ki az sem, hogy az egyén egyházi tisztség elvállalásakor lemond előre meg 
nem határozott alapjogairól. És természetesen ez ellen alappal nem hozhatók fel azok az 
érvek, amelyek az egyház tagjainak önkéntes jogkorlátozása történelmi távlatú 
gyakorlatára vonatkoznak, mint például a papi nőtlenség vállalásának esete a katolikus 
egyházban, mert egyrészt ez az önkéntes vállalás előre látható következményekkel jár, s az 
egyén ezzel ellenkező döntése esetén önkéntesen visszaállítható a korlátozás kialakította 
helyzet. A lelkész dönthet úgy, hogy megnősül, ami által sem ő, sem egyháza érdekei nem 
csorbulnak, mert mindkettő előre láthatta megállapodásuk kezdetekor, hogy ez 
bekövetkezhet azzal, hogy a katolikus lelkész e minősége megszűnik. Ez azonban nem 
azonos azzal, hogy a református lelkész kénytelen lenne eltűrni egyháza minden jogsértő 
magatartását szolgálati viszonyával kapcsolatosan, mert lelkészi esküjével kötelezettséget 
vállal egyháza valamennyi belső szabályának megtartására, s e szabályok hatályának 
alávetette magát, s miközben ő betartja e szabályokat, a másik fél nem, pártatlan és 
elfogulatlan bíróhoz pedig nem fordulhat. 

AZ EGYHÁZAK KIEMELÉSE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK KÖZÜL 

Az egyházak nem köztestületek. De hogy az egyházak nem magánjellegű egyesületek, az 
nem ebből az értelmezésből, hanem az államnak abból a szabályozásából fakad, hogy az 
állam az egyházakat megkülönbözteti az egyéb társadalmi szervezetektől, s szervezetüket, 
működésüket illetően külön törvényi szabályozást vezetett be, részükre a többi társadalmi 
szervezethez képest az egyéb jogalkotási tevékenysége során többlet jogosítványokat és 
kedvezményeket biztosított. Ami itt indokolásra szorul, az, hogy az állam semlegességének 
hangsúlyozása mellett e különbségtételek kellően indokolhatók-e, avagy ahogyan Ádám 
Antal az egyes alkotmánybírósági határozatok szóhasználatára utalva fogalmaz: az 
alkotmányos megkülönböztetés „szükséges”, „alkalmas”, „arányos”, összességében 
„alkotmányosan következett-e be”? Az Alkotmánybíróságnak ezért további határozatokban 
kellett kifejteni az ezzel kapcsolatos álláspontját, amit alapelvszerűen mégis ebben az első 
alaphatározatban rögzített, nevezetesen: „Az állam és egyház elválasztása egymástól nem 
jelenti azt sem, hogy a vallás és az egyház sajátosságait az államnak a törvényhozás során 
figyelmen kívül kell hagynia. Az Alkotmányból csak a vallásszabadság olyan korlátozásának 
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tilalma következik, amely kizárólag a vallásos meggyőződésre, illetve a vallásgyakorlásra 
vonatkozik. Nincs azonban akadálya annak, hogy a jogalkotó a vallás és az egyházak 
sajátosságait figyelembe véve alkossa meg azokat a jogszabályokat, amelyek a 
vallásszabadság alapvető jogát érvényre juttatják.” E szabályozás már előre vetíti a 9/1990. 
(IV.25.) AB határozatban megfogalmazott, a későbbi határozatokban az egyházak javára 
érvényesített, az egyházként nyilvántartásba vett szervezetek és a nem egyházi jogi 
személyiségi formában működő vallási közösségek, de az egyházként bejegyzett társadalmi 
szervezetek közötti pozitív diszkrimináció lehetőségét is. 
 
Az Alkotmánybíróság figyelemmel arra a történelmi tényre, miszerint a különböző 
kultúrkörökben létrejött vallások eltérő „egyházfogalmat” dolgoztak ki, rögzíti, hogy az 
egyház mint az azonos vallást követők szervezett közösségének definíciója az adott vallás és 
az állami jog számára nem ugyanaz. A semleges állam nem követheti a különböző vallások 
egyházfelfogásait. Az Alkotmánybíróság azonban úgy látja, hogy a semleges állam is 
tekintettel lehet mindarra, amiben a vallási közösségek és az egyházak általában, 
történelmüket és társadalmi szerepüket illetően különböznek az Alkotmány alapján 
létrehozható társadalmi szervezetektől, egyesületektől, érdekképviseletektől.  
 
Az Alkotmánybíróság az egyházak mint szervezetek szükségességét a vallásgyakorlás 
alapjogának biztosítása szempontjából több határozatában hangsúlyozta, kifejtve ezáltal e 
társadalmi szervezeti forma különbségét a többi társadalmi szervezettől. E különbségeket a 
korábbi határozatok lényeges részeit összefoglalóan a 1395/E/1996. AB határozatban 
részletezte. Az itt hivatkozott 16/1991. (IV. 20.) AB határozatában tett megállapítások 
szerint a kárpótlás keretében a tulajdon juttatására nem eleve jogosultakról van szó, így az 
Alkotmánynak a köztulajdon és magántulajdon egyenjogúságát és egyenlő védelmét 
garantáló rendelkezése, de az Alkotmány 13. § (2) bekezdésének szabálya sem sérül azáltal, 
hogy az indítványban megjelölt civil szervezetek kárpótlásáról az állam nem intézkedett. Az 
Alkotmánybíróság a 4/1993. (II. 12.) AB határozatában hangsúlyozottan mutatott rá arra, 
hogy alkotmányellenes megkülönböztetés csak összehasonlítható jogosultak vagy 
kötelezettek között vethető fel. Az alkotmánybírósági határozat megállapításai szerint az 
Etv. hatálya alá eső egyházak és más, korábban tulajdoni sérelmet szenvedett szervezetek - 
így az indítványban felhívott civil szervezetek is - továbbá e szervezetek és a 
magánszemélyek közötti diszkrimináció eleve hibás kérdésfeltevés. Az Etv-ben 
kedvezményezett egyházak nem vethetők össze bármely, nem gazdasági célú - tehát a 
civil szférába tartozó - jogi személlyel, hanem csakis összehasonlítható funkciójú, 
szerepű, nagyságrendű és autonómiájú jogi személyekkel, amelyek tulajdonjoga szintén 
szorosan, sőt kényszerítően kötődik valamely alapvető alkotmányos jog biztosításához. Az 
indítványban érintett egyesületek, civil szervezetek körülhatárolt résztevékenységre vagy 
meghatározott érdekek képviseletére szerveződnek, szemben az egyházakkal, amelyek 
szerveződési célja a vallás gyakorlása. Az Alkotmány 60. § (1) bekezdésében biztosított 
vallásszabadsághoz való alkotmányos alapjog megvalósításához nélkülözhetetlen eszköz, 
hogy az egyházak a funkcionalitás elve alapján az alapjog érvényesítéséhez szükséges 
vagyonhoz jussanak. A vallásszabadság garantálásától ugyanis elválaszthatatlan az 
egyházak működőképessége, amelynek viszont feltétele, hogy az egyházak meghatározott 
célú tulajdonnal rendelkezzenek. 
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AZ EGYHÁZAK ÉS MÁS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGTÉTEL 

ALKOTMÁNYOSSÁGA 

Az Alkotmány azt biztosítja, hogy a vallási közösségek – az egyesülési jog alapján 
létrehozható szervezeti formák mellett – szabad elhatározásuk szerint igénybe vehetik az 
állami jog által „egyházként” meghatározott jogi formát is. Az állam e jogintézménnyel van 
tekintettel az egyházak sajátosságaira és teszi lehetővé, hogy a jogrendbe sajátos minősé-
gükben illeszkedjenek. Az egyházi szervezeti forma tehát nem egyedüli szervezeti formája a 
közösségi vallásgyakorlásnak, az más jogi szervezettségi formában, vagy akár anélkül is 
gyakorolható. A vallási közösség az általa választott jogi szervezeti formának megfelelő 
jogállást nyeri el, vallási közösség voltából fakadó sajátosságait ennek keretei között 
érvényesítheti. Így tehát az állam a vallás és az egyházak sajátosságait azzal veszi 
figyelembe, hogy biztosít számukra egy olyan szervezeti formát (egyház), amely a többi 
társadalmi helyzethez képest kedvezőbb helyzetet teremt számukra. De az 
Alkotmánybíróság a különbségtételt illetően nem áll meg itt, hanem az egyházként kezelt 
szervezetek között is lehetőséget lát további különbségek megtételéhez: „Az állam és az 
egyház elválasztásának módja, következetessége, szigorúsága minden ország sajátos 
történelmi körülményei szerint alakul. Az Alkotmány 60. § (3) bekezdésének mai értelme 
nem választható el sem az egyházaknak a magyar történelemben betöltött szerepétől 
(beleértve a szekularizáció lefolyását is), sem jelenkori tényleges működésüktől, sem a 
folyó társadalmi átalakulástól. Általános jelenség, hogy számos, egykor egyházi feladat – 
például iskolai oktatás, betegápolás, a szegények segítése – az állam kötelességévé vált, az 
egyházak viszont szintén fenntartották e tevékenységüket. Ezeken a területeken az 
elválasztás nem ellentétes az együttműködéssel, még ha ez rigorózus garanciák között 
folyik is. Az egyházak egyenlőkként való kezelése szintén nem zárja ki az egyes egyházak 
tényleges társadalmi szerepének figyelembevételét.”  

Az egyes egyházak közötti hátrányos megkülönböztetés kifogása 

Az egyes egyházak közötti, valamint az egyházak és a nem egyházként működő vallási 
közösségek közötti különbségtétel indokoltságát magyarázta az Alkotmánybíróság a Tábori 
Lelkészi Szolgálatról szóló kormányrendelet alkotmányossági vizsgálata során. A 
970/B/1994. AB határozattal elbírált ügyben az indítványozók több ponton is 
alkotmánysértőnek, alkotmányellenes megkülönböztetésnek minősülő szabályozásnak 
tekintették a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet egyes 
rendelkezéseit. Így az indítvány szerint a rendelet hátrányos megkülönböztetést tesz a 
bejegyzett egyházak és felekezetek között a Tábori Lelkészi Szolgálathoz  tartozás és ezáltal 
az egyházi tevékenység gyakorlása tekintetében. A rendelet preambuluma a „történelmi”-
nek megjelölt egyház fogalmával egyfajta diszkriminációt „sugall”, a 2. § (2) bekezdése 
pedig egyértelműen megvalósítja azt azzal, hogy taxatíve felsorolja azokat a kivételezett 
egyházakat, amelyek lelkészeiből a Szolgálat létesül. A támadott rendelkezés tehát kizárja 
az egyéb bejegyzett egyházakat és felekezeteket a Szolgálatban való részvételből és ezáltal 
annak lehetőségétől is megfosztja, hogy a négy egyházéval azonos feltételekkel - 
intézményes keretek között - fejthessék ki egyházi tevékenységüket a hívő katonák 
körében. 
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Az Alkotmánybíróság a hátrányos megkülönböztetés fennállását két vonatkozásban 
vizsgálta: egyrészt a Szolgálatot alkotó négy egyház és az egyéb bejegyzett egyházak, 
másrészt pedig a négy egyházhoz és az egyéb egyházakhoz tartozó hívő katonák között.  
 
Az Alkotmánybíróság a diszkrimináció lehetőségéről már véleményt mondott korábbi 
határozatában, megállapítva, hogy: „a diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy 
minden, még a végső soron nagyobb társadalmi egyenlőséget célzó megkülönböztetés is 
tilos. A megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként 
(egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem 
eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 
figyelembevételével kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait 
meghatározni”. Rámutatott az Alkotmánybíróság arra is, hogy „az azonos személyi 
méltóság jogából esetenként következhet olyan jog is, hogy a javakat és esélyeket mindenki 
számára (mennyiségileg is) egyenlően osszák el. De ha valamely - az Alkotmányba nem 
ütköző - társadalmi cél, vagy valamely alkotmányos jog csakis úgy érvényesíthető, hogy e 
szűkebb értelemben vett egyenlőség nem valósítható meg, akkor az ilyen pozitív 
diszkriminációt nem lehet alkotmányellenesnek minősíteni”. Az Alkotmánybíróság egy 
másik határozatában megállapította azt is, hogy „ha jogszabály nem eleve jogosultakat 
különböztet meg, a megkülönböztetés korlátja a pozitív diszkrimináció elvi határa: az 
egyenlő méltóságú személyként való kezelés feltétlen betartása, illetve az Alkotmányban 
megfogalmazott alapjogok meg nem sértése. Ezen belül csak az követelhető meg, hogy a 
nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka legyen, azaz ne minősüljön önkényesnek.” Ezeket az 
elemeket figyelembe véve Ádám Antal a pozitív diszkrimináció alkotmányos lehetőségét így 
fogalmazta meg: A nagyobb egyenlőség biztosításának jegyében alkotmányos cél vagy jog 
szolgálatában az érintettek egyenlő méltósága tiszteletben tartásával és az előnyben nem 
részesülők valamely alapjogának önkényes megsértése nélkül lehet meghatározott jogalany 
vagy jogalanyok javára pozitív diszkriminációt alkotmányosan előírni és alkalmazni. 
 
Mindezek előrebocsátást követően az Alkotmánybíróság a 8/1993. (II. 27.) AB 
határozatban kifejtett tételből indult ki, hogy az egyéni és a közösségi vallásszabadság 
gyakorlása nincs kötve semmilyen szervezeti formához, mindenkit megillet arra való 
tekintet nélkül, hogy a vallásgyakorlás jogilag szabályozott szervezeti keretek között vagy 
anélkül történik-e, illetve, hogy milyen szervezeti formában valósul meg. Az államnak az a 
kötelezettsége, hogy a katonai szolgálatot teljesítők körében - a katonai szervezet és a 
szolgálat speciális jellegére figyelemmel - a vallás szabad gyakorlását megkülönböztetés 
nélkül biztosítsa. A szabad vallásgyakorlás biztosítására e területen az állam számos 
megoldást választhat, amelynek egyik formája a Tábori Lelkészi Szolgálat létesítése. Ennek 
létesítésére az államnak nem áll fenn kötelezettsége, és arra az egyházaknak és a szolgálatot 
teljesítő katonáknak sincs alanyi jogosultsága. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állam 
nem alkothat e tárgykörre vonatkozó, a vallás gyakorlását elősegítő szabályozást, amely az 
érintett, történelminek nevezett egyházakkal és vallásfelekezetekkel történt 
megállapodáson alapult. A megállapodás hiányában tett szabályozás sértette volna az állam 
és az egyház elválasztásának elvét. Az érintett egyházak pedig azok az egyházak, 
amelyekhez a katonai szolgálatot töltők nagyobb arányban, legalább egy százalékban 
tartoztak. Ugyancsak a 8/1993. (II.27.) AB határozatra hivatkozva állapította meg az 
Alkotmánybíróság, hogy „az egyházak, különösen a hosszú történelmi múltra visszatekintő 
nagy létszámú egyházak és egyéb vallási közösségek gyakorlati működésében meglévő 
különbségeket nem minősülnek alkotmányossági kérdésnek. Az indokolás szerint ezeknek 
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az egyházaknak az ismertsége, szervezeti struktúrája és az állammal való, sok területen 
begyakorlott együttműködése megkönnyíti tagjai számára a vallásgyakorlást ott, ahol 
ehhez más (gyakran állami) intézmények közreműködésére van szükség, mint például 
egészségügyi vagy akár büntetésvégrehajtási intézményekben. A vallásgyakorláshoz való 
jog érvényesítése a gyakorlatban nehezebb vagy könnyebb lehet attól függően is, hogy az 
illető vallási közösség milyen jogi formában szerveződött, illetve egyáltalán öltött-e jogi 
formát. A vallásszabadsághoz való jog érvényesítésében meglévő gyakorlati különbségek 
azonban alkotmányos határok között maradnak mindaddig, amíg nem diszkriminatív jogi 
szabályozásból erednek, illetve amíg nem vezetnek arra, hogy bárki vallásgyakorlását 
megakadályozzák. Az indokolás szerint az állam határozza meg, hogy magánszemélyek 
részére milyen feltételekkel, milyen jogi személyek létrehozását teszi lehetővé. 
Alkotmányossági kérdést csupán az vetne fel, ha összehasonlítható szervezetek közül a 
törvényhozó egyesek számára megadná a jogi személlyé válás, vagy egy adott szervezeti 
forma alapításának lehetőségét, míg másokat önkényesen kizárna ebből, vagy aránytalanul 
nehézzé tenné számukra e jogállás megszerzését. Az állam mind az egyesülési jog, mind 
más alkotmányos jogok alapján létrejött szervezetek és közösségek jogi személlyé 
válásának feltételeit az illető szervezet vagy közösség sajátosságának megfelelően, eltérően 
is szabályozhatja. A vallási közösségek belátásuk szerint igénybe vehetik a 
tevékenységükkel összeegyeztethető jogi szervezeti formák bármelyikét, de erre nem 
kötelesek. A vallási közösség az általa választott jogi szervezeti formának megfelelő 
jogállást nyeri el; vallási közösség voltából fakadó sajátosságait ennek keretei között 
érvényesítheti, azaz a vallásszabadság jogára hivatkozva nem mentesülhet az adott jogi 
formával járó kogens szabályok alól, másrészt nem élvez többletjogokat sem. Az 
Alkotmánybíróság következtetése szerint nincs olyan jogi rendelkezés, amely a vallási 
közösségeket jogi személlyé válásuk tekintetében más szervezetekkel szemben 
hátrányosan megkülönböztetné. A Tábori Lelkészi Szolgálatot létrehozó kormányrendelet 
az egyházakhoz tartozó egyének közötti különbségtételt illetően a vallásszabadság alapjoga 
szempontjából nem tartalmaz hátrányos megkülönböztetést, hanem az említett 
megállapodásoknak és az egyházak tényleges szerepének megfelelően állapítja meg a 
Szolgálat egyházak szerinti összetételét. Természetesen nincs alkotmányos akadálya annak, 
hogy az állam és valamely más egyház hasonló megállapodása alapján a Szolgálat a 
kormányrendelet módosításával kiegészüljön és bővüljön. Mivel a Tábori Lelkészi Szolgálat 
létrehozásáról szóló kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a katonai szervezeten belüli 
csoportos és egyéni vallásgyakorlás, valamint lelki gondozás biztosítása érdekében minden 
bejegyzett vallási közösség, vallásfelekezet, egyház - a katonák igényei alapján - vallási 
tevékenységet folytathat, és előírja, hogy a Magyar Honvédség és a Határőrség 
parancsnokai, valamint a Szolgálat tagjai kötelesek elősegíteni, hogy a rendeletben fel nem 
sorolt, de bejegyzett egyházak vallásgyakorlási és lelkigondozási jogosultsága a katonák 
igényei szerint érvényesüljön, a rendeletben foglalt különbségtételnek ésszerű indoka van 
és a megkülönböztetés nem önkényes.  

Az egyházak és az állam szervezett összefonódásának kifogása 

Az indítvány ezen túlmenően az rendeletnek a Szolgálat szervezetére és a tábori lelkészre 
vonatkozó kifogásolt előírásait azért tartotta alkotmányellenesnek, mert azok véleménye 
szerint sértik az Alkotmánynak az egyház és az állam elválasztásának elvét és tényét 
megállapító 60. § (3) bekezdését. Az indítványozó szerint e kifogásolt rendelkezések 
alapján a Szolgálat olyan szervezet, amely teljes mértékben beépül a hadsereg, mint állami 
szervezet hierarchikus rendjébe. A Szolgálat a Honvédelmi Minisztérium közvetlen 
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irányítása alatt áll, szervezeti és működési szabályzatát a honvédelmi miniszter hagyja jóvá. 
A Szolgálat tagjai, a tábori lelkészek pedig - akik egyidejűleg valamely egyház tagjai is - 
szolgálati viszonyban állnak a hadsereggel, tiszti és tábornoki rendfokozatot viselnek az 
azokra vonatkozó összes jogi következményekkel, ideértve a fegyelmi következményeket is. 
Álláspontja szerint a szervezeti összefonódás tipikusan két egymásból következő formában 
valósul meg: amikor valamely szervezet tagjai egyidejűleg másik szervezet tagjaivá válnak, 
vagy a másik szervezetben munka-, szolgálati stb. viszonyba lépnek, továbbá amikor az 
egyik szervezet működési szabályait másik szervezet alkotja meg vagy hagyja jóvá irányítási 
jogkörben. A rendelet kifogásolt előírásai szerinte egyértelműen ilyen összefonódást 
eredményeznek.  
 
Ami a szervezeti összefonódást illeti, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a 
megállapodások szerint a Szolgálat legfőbb szerveit - nevezetesen a katolikus egyház 
részéről a katonai ordináriátust, a protestáns egyházaknál a tábori püspökséget és a zsidó 
felekezetnél a tábori rabbinátust - az érintett egyházak illetőleg felekezetek létesítették és 
egyházi vonatkozásban azok irányítása alatt állnak. A szolgálati ágak vezetői és a tábori 
lelkészek kinevezése a megállapodásban foglaltak szerint történik. A Szolgálat mint 
különálló egységes szervezet hierarchikusan nem kapcsolódik a Magyar Honvédség és 
Határőrség szervezetéhez. A kormányrendelet félreérthetetlen egyértelműséggel állapítja 
meg a Szolgálat tagjai által gyakorlandó lelkészi tevékenység helyzetét és önállóságát. E 
rendelkezés szerint a Szolgálat tagjának lelkészi tevékenysége kizárólag egyházi irányítás, 
felügyelet alatt áll. A Magyar Honvédség és a Határőrség parancsnokai a hitéleti 
tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhatnak, a működésre vonatkozó intézkedést - a 
szolgálati renddel történő összhang biztosításának kivételével - nem tehetnek. A Szolgálat 
különállását támasztja alá az is, hogy a lelkészek más katonáknak nem szolgálati elöljárói, 
ezért számukra sem parancsot, sem utasítást nem adhatnak. Azt a körülményt, hogy a 
Szolgálat intézményesen nem integrálódik a Honvédségbe, illetőleg a Határőrségbe, 
megfelelően igazolja az a rendelkezés is, amely szerint a tábori lelkész és a katonai 
szervezet parancsnoka a katonai szervezet és a Szolgálat feladatainak zavartalan 
megvalósítása érdekében együttműködik. Ez az együttműködés mellérendeltséget fejez ki 
és kizárja a katonai alá- és fölérendeltséget. Cáfolja az összefonódást az is, hogy a 
honvédelmi miniszter hivatalos tájékoztatása szerint ahhoz, hogy a Szolgálat tagjai 
lelkipásztori tevékenységüket katonai környezetben - különösen a hadrakelt fegyveres erők 
kötelékében - el tudják végezni, rendelkezniük kell olyan katonai ismeretekkel, amelyek 
csak a fegyveres erőknél szerezhetőek meg. A Szolgálat tagjai közül egyébként csekély 
számú hivatásos lelkész (27 fő) visel rendfokozatot, többségük (mintegy 45-50 fő) 
úgynevezett kisegítő lelkész. A hivatásos főállású lelkészek kettős, nevezetesen egyházi és 
katonai szolgálati viszonyban állnak. Az említett megállapodások szerint a hivatásos 
lelkészek a lelkészi szolgálatukat az egyházi törvények és előírások szerint végzik, s mint 
hivatásos tisztekre a katonai szolgálati viszonyuk alapján a hivatásos katonákra irányadó 
jogszabályok vonatkoznak. Az említett kettős szolgálati viszonyhoz igazodik a fegyelmi 
jogkör gyakorlása is: a katonai szolgálati viszonnyal kapcsolatos fegyelmi eljárás 
tekintetében a katonai felettes intézkedik a Szolgálat egyházi vezetőinek egyidejű 
értesítésével, a lelkész ellen indított egyházi fegyelmi vizsgálatot pedig az egyházi elöljáró 
folytatja le az illetékes katonai elöljáró tájékoztatása mellett. 
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Az egyház és az egyéb vallási közösségek különbsége 

Az Alkotmánybíróság az „egyházat” tekinti a hatályos jogban annak a szervezeti formának, 
amely tekintettel van a közösségi vallásgyakorlás történelmileg kialakult sajátosságaira, s 
lehetővé teszi, hogy a vallási közösségek e sajátos minőségükben illeszkedjenek a 
jogrendbe. A vallási közösségek szabad választásuk szerint vehetik igénybe ezt a 
jogintézményt is. Az „egyház” jogállásának elnyeréséhez azonban az Ltv. azt a feltételt 
szabja, hogy - eltérően a társadalmi szervezet alapításához szükséges tíz tagtól - az egyházat 
legalább száz természetes személy megalapította. Ez a feltétel az Alkotmánybíróság szerint 
nem sérti az ezt az alapítói létszámot el nem érő vallási közösségek együttes 
vallásgyakorláshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság tovább pontosítja az első 
alaphatározatban megfogalmazottakat. Itt már nem csak azt mondja ki, hogy az állam sem 
azt egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze intézményesen és nem 
azonosíthatja magát egyetlen egyház tanításával sem, hanem úgy foglal állást, hogy az 
állam semmilyen vallással vagy vallási közösséggel nem kapcsolódhat össze, nem 
azonosíthatja magát egyetlen vallás tanításával sem, s nem foglalhat állást hitbéli 
igazságok kérdésében. A korábbi szabályozási kör határait tehát szélesebb határok között 
állapítja meg. Az Alkotmánybíróság az egyházak és a más szervezeti formában működő 
vallási közösségek között – legalábbis az alkotmányjogi panasszal érintett lelkiismereti és 
vallásszabadságról valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. tv. rendelkezései alapján – 
csak azt a különbséget látja, mely szerint e törvény nagyobb autonómiát biztosít az 
egyházaknak, mint az egyéb társadalmi szervezeteknek. Az indokolásban az 
Alkotmánybíróság utal az egyházak és egyéb társadalmi szervezetekre vonatkozó, 
lényegében azonos gazdálkodási szabályokra, a szociális, oktatási tevékenység normatív 
támogatásainak azonosságára, de a II/3/c, pontban elismeri, hogy az egyházak nagyobb 
belső autonómiája mellett e törvény alapján további kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen 
csak az egyházi jogi személyek részére ad a törvény lehetőséget fakultatív hitoktatásra 
állami iskolában. Tény azonban az is, hogy az 1997. évi CXXIV. törvény már csak az 
„egyházi” iskolafenntartóknak biztosítja az állami támogatást, tábori lelkész működéséhez 
az „egyházzal” történő megállapodás szükséges. Az Alkotmánybíróság mindkét 
megkülönböztetésnek indokát adja. A nagyobb autonómiát illetően az Alkotmánybíróság 
rögzíti, hogy az állam és egyház szétválasztása nem jelenti azt, hogy az állam az egyházak 
sajátosságaira ne lehetne tekintettel, s minden más társadalmi szervezettel azonosan 
kellene szabályoznia az „egyház” jogállását. Ilyen egységes szabályozási kötelessége az 
államnak a társadalmi szervezetekkel kapcsolatban sincs. Az állam a vallási szervezetek 
számára nem köteles sajátos szervezeti formát létrehozni, de nincs megkötve abban sem, 
milyen sajátos formát vagy formákat hozhat létre. Az állam tehát - amíg ezzel a 
vallásszabadságot, s ezen belül az együttes vallásgyakorlás jogát nem sérti - belátása szerint 
határozhatja meg az „egyház” alapításának feltételeit és jogállását. Bármely vallási 
közösség vallásgyakorláshoz való joga sértetlen marad akkor is, ha az „egyház” jogállást 
nem nyerheti el vagy nem kívánja elnyerni. Az Ltv.-ben szabályozott „egyház” nagyobb 
szervezeti autonómiája az állam és az egyház szétválasztásával van összhangban, jóllehet 
abból nem következik kényszerítően. Tükrözi azonban azt, hogy a szétválasztás történelmi 
folyamatában elsősorban az államnak a „történelmi” egyházaktól való elválasztásáról, és az 
azokhoz való viszonyáról volt szó. Az egyház alapításához szükséges legalább száz személy 
előírásával az Ltv. a hagyományos, nagy létszámú egyház-fogalomnak és a kisebb vallási 
közösségek egyházkénti elismerésének egyaránt eleget kívánt tenni. E szabályozás ellen 
alkotmányos kifogás nem emelhető. A fakultatív hitoktatás jogosultságának 
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különbségtételét illetően így szól az indokolás: Az állam és egyház szétválasztása miatt az 
államnak a vallási közösség önértelmezésére kell hagyatkoznia abban, hogy valóban vallást 
gyakorolnak. Az állami iskolában való vallásoktatás jogát az állam az illető vallási tanok 
kialakultságához kötheti. Ennek biztosítására nincs az államnak más eszköze, mint 
minimális társadalmi elfogadottság megkövetelése. Ezért nem önkényes 
megkülönböztetés, hogy a vallás tanításának ehhez a sajátos formájához csak a legalább 
száz taggal rendelkező egyházaknak van joga.  

AZ ÁLLAM VISZONYA AZ EGYHÁZAK ÁLTAL KÉPVISELT NÉZETRENDSZEREKHEZ 

A hivatkozott első alaphatározat A/1. pontjában meghatározta, hogy mit is ért az 
Alkotmánybíróság az Alkotmánynak azon rendelkezése alatt, hogy az állam az egyházaktól 
elválasztva működik. Ebben a körben három, egymással szorosan összefüggő megállapítást 
tett: 
 
a.) az államnak vallási és lelkiismereti meggyőződésre tartozó más kérdésekben 
semlegesnek kell lennie.  
b.) A vallásszabadsághoz való jogból az államnak az a kötelessége következik, hogy az 
egyéni meggyőződés szabad kialakításának lehetőségét biztosítsa.  
c.) Az egyház elválasztása az államtól nem jelenti azt, hogy a vallás és az egyház 
sajátosságait az államnak figyelmen kívül kell hagynia. 

Az állam semleges viszonyulása a vallási nézetekhez 

Az állam vallási semlegességét kifejezetten előírja és garantálja az Alkotmány 60. § (3) 
bekezdése, amely szerint a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva 
működik. Az elválasztás elvéből az következik – és itt csak a nézetrendszerekhez való 
viszonyra vonatkozó megállapításokat emelem ki - hogy  
 

- az állam nem azonosítja magát egyetlen egyház tanításával sem;  
- különösen nem foglalhat állást hitbéli igazságok kérdésében;  

A pozitív és negatív vallásszabadság egyenrangúsága 

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az állam semlegessége nem eredményezheti a 
negatív vallásszabadság előnyben részesítését, s nem jelentheti az állam vallási 
közömbösségét sem, tehát az államnak a pozitív és a negatív vallásszabadságot 
megkülönböztetés nélkül kell biztosítania. A pozitív és a negatív vallásszabadság 
egyenrangú: az állam egyiket sem tekintheti alapesetnek, amelyhez képest a másik kivétel. 
Az Alkotmánybíróság határozata szerint az állam megszegi a vallásszabadság jogából rá 
háramló kötelezettségét, ha nem azon munkálkodik, hogy mindenki számára a tudatos 
választás legyen lehetséges. E rendelkezés meghozatalát az Alkotmánybíróság a szocialista 
állam hivatalos magatartásával ellentétben azért látta szükségesnek, hogy annak 
gondolkodása továbbélését felszámolja. Hangsúlyozta, hogy nem a negatív 
vallásszabadság, azaz a meggyőződés kinyilvánítása mellőzéséhez való jog és a tétlen állami 
magatartás a főszabály s a kivétel a pozitív vallásszabadság. Sólyom László az 
Alkotmánybíróság első elnöke szerint az Alkotmánybíróság nem támogatta azt az 
elképzelést sem, mely az amerikai mintát Magyarországra alkalmazva az egyházakat 
magánjellegű egyesületeknek tekinti. Ezért jelenik meg a döntésben az állami semlegesség 
követelményének kiegészítéseként az állam kötelezettsége arra, hogy az egyéni 
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meggyőződés szabad kialakításának a lehetőségét biztosítsa. Ez az értelmezés aktív 
magatartást vár el az államtól. Az állam alkotmányos kötelessége az alapvető jogok 
tiszteletben tartására és védelmére – 8. § (1) bekezdés – a vallásszabadsággal kapcsolatban 
sem merül ki abban, hogy tartózkodik az egyéni jogok megsértésétől, hanem gondoskodnia 
kell a vallásszabadság érvényesüléséhez szükséges feltételekről, azaz a vallásszabadsággal 
kapcsolatos értékek és élethelyzetek védelméről az egyéni igényektől függetlenül is. 
Ahogyan az Alkotmánybíróság is hivatkozik rá: „Az állam semlegessége a 
vallásszabadsághoz való joggal kapcsolatban nem tétlenséget jelent. Az államnak 
kötelessége, hogy a vallásos meggyőződés kinyilvánítása, tanítása és az életvitelben való 
követése, az egyházak működése s ugyanígy a vallás elutasítása, továbbá a vallási meg-
győződésről való hallgatás számára olyan teret biztosítson, amelyben a különböző 
felfogások szabadon képződhetnek és fejlődhetnek, s ezen keresztül lehetővé teszik az 
egyéni meggyőződés szabad kialakítását. Az államnak egyrészt ezt a szabad kommu-
nikációs folyamatot kell biztosítania; ez a kötelessége a gondolatszabadsághoz és szabad 
véleménynyilvánításhoz való jogból is adódik. Másrészt adott esetben gondoskodnia kell 
más alapvető jogok védelméről a vallásszabadsággal szemben is. Végül magára a 
vallásszabadság jogára vonatkozó pozitív szabályozásra is szükség lehet. Az államnak 
szabályozott kompromisszumot kell létrehoznia ott, ahol eleve az állami szabályozás teremt 
olyan helyzetet, amelyben a vallás és a vallástalanság szabadsága egymást kölcsönösen 
korlátozza.” 

A VALLÁSSZABADSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE A KÖTELEZŐ ISKOLAI OKTATÁS TERÜLETÉN 

A vallásszabadság kötelező iskolai oktatásban való érvényesítése területén az 
Alkotmánybíróság az ún. alaphatározatban fejtette ki értelmezését. A 4/1993. (II.12.) AB 
határozat A/2. pontjában így döntött az Alkotmánybíróság: 
 
a.) Az állami iskola nem lehet elkötelezett egyetlen vallás mellett sem. 
b.) Az államnak jogi lehetőséget kell biztosítania arra, hogy egyházi iskolák jöhessenek 
létre, az állam maga azonban nem köteles ilyen iskolákat felállítani. 
c.) Ahol az állam az állami iskola épületét egyházi tulajdonba adja, azok számára, akik nem 
kívánnak egyházi iskolába járni, ténylegesen és úgy kell lehetővé tennie állami iskola 
látogatását, hogy ez ne jelentsen nekik aránytalan terhet. 
 
Az Alkotmánybíróság a kérdés megoldása során az Alkotmány 60. §-án túl a lelkiismereti 
és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényből, a hazánkat is 
kötelező nemzetközi egyezményekből, továbbá az alkotmánybírósági precedensjog 
konzisztencia és koherencia követelményére, a korábban általa hozott határozatokból 
indult ki. Az Alkotmánybíróságnak a vallásszabadság érvényesülési feltételeit egyeztetni 
kellett azokkal az alapjogokkal, amelyeknek az iskolaügyben szintén elengedhetetlen. 
Mindenekelőtt azzal, hogy az államnak ingyenes és kötelező általános iskolát kell 
működtetnie; a szülők, gondviselők pedig kötelesek kiskorú gyermekeik taníttatásáról 
gondoskodni. A szülőket megilleti az a jog, hogy gyermekeik nevelését megválasszák. Az 
államnak tiszteletben kell tartania és támogatnia kell a tanszabadságot és a tanítás 
szabadságát.  
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Az állami és az egyházi iskola megkülönböztetése 

Az „állami iskola”, illetve az „egyházi iskola” fogalmát a hivatkozott határozat a 
vallásszabadság különböző aspektusainak eleget tévő iskolatípusok megjelölésére 
használja. Az állami iskola ismérveinek általában azok az „állam által fenntartott nevelési 
és oktatási intézmények” felelnek meg, amelyeket az 1990. évi IV. törvény szóhasználata 
megkülönböztet azoktól, amelyekben „egyházi jogi személy által ellátott” nevelési-oktatási 
tevékenység folyik. Az „állami” és az „egyházi” iskola közötti különbség az, hogy bár 
mindkettő köteles az ismeretek objektív, toleráns és a tanulók lelkiismereti szabadságát 
tiszteletben tartó közvetítésére, az egyházi iskola valamely vallás tanaival azonosul, míg 
az állami iskola ezt nem teheti meg, vallási tanítások igazságáról nem foglalhat állást, 
azaz vallási kérdésekben semlegesnek kell lennie. Nem tekintette az Alkotmánybíróság 
„állami iskolának” azt, amelyet ugyan az állam vagy önkormányzat tart fenn, de amelyben 
az állam vallásilag elkötelezett nevelést engedélyezett. Ha a vallásos nevelés csupán egyes 
osztályokban folyik, ezekre nem vonatkozik az állami iskola vallási semlegességének 
követelménye.  
 
A semlegességet ebben a körben az Alkotmánybíróság úgy értelmezte, hogy iskolái 
tantervét, szervezetét és felügyeletét az állam úgy alakítsa ki, hogy a tanulóknak a vallási, 
illetve világnézeti információkat és ismereteket „tárgyilagosan, kritikusan és pluralista 
módon közvetítsék”. Az állami iskola nem folytathat olyan oktatást, amely a szülők (és a 
gyermek) meggyőződése figyelmen kívül hagyásának minősülhetne. Az Alkotmánybíróság 
ebben a kérdésben egy korábbi határozatára utalt vissza, amikor is a monopolhelyzetben 
lévő országos közszolgálati rádióra és televízióra határozta meg a semlegességi feltételeket 
a véleményszabadság érvényesülése érdekében. E határozata szerint az erre vonatkozó 
szervezeti megoldások akkor alkotmányosak, ha elvileg képesek biztosítani a 
társadalomban meglévő vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű 
kifejezésre jutását. Az Alkotmánybíróság szerint ezek az ismérvek az állami iskolákra is 
megfelelően érvényesek. A semleges állami iskola tehát nem lehet elkötelezett egyetlen 
vallás vagy világnézet mellett sem, hanem a szabad és megalapozott választás lehetőségét 
kell nyújtania. A világnézeti ismeretek teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és tárgyilagos 
tanításának az iskola működése egészében kell megvalósulnia. Ugyanakkor tárgyilagos 
tanítás esetén az állam nem kényszeríthet egyetlen tanárt sem arra, hogy saját 
meggyőződését elhallgassa. 

A semleges állam oktatási intézménylétesítési kötelezettsége 

Ahogyan az előzőekben láttuk, az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a semleges 
államban az állami iskolának is semlegesnek kell lenni. Az állampolgárok tanuláshoz való 
jogát az állam intézményfenntartói kötelezettsége alapozza meg, amelynek keretében az 
államnak mindenki számára - hátrányos megkülönböztetés nélkül - biztosítania kell e jog 
gyakorlását lehetővé tevő szervezeti és jogszabályi feltételeket. A tanuláshoz való jog 
azonban nem jelenti azt, hogy az állam a tanulásban való részvételt köteles volna 
mindenki számára az oktatás minden szintjén és valamennyi világnézet keretében 
állami, illetve önkormányzati iskolákban, egyéb oktatói intézményekben garantálni. 
Mivel az államnak vallási kérdésekben semlegesnek kell lennie, a semlegesség elvéből, az 
állam és az egyház szétválasztására vonatkozó alkotmányos tételből az következik, hogy az 
állam csakis világnézetileg semleges oktatási intézmények felállítására, működtetésére és 
fenntartására köteles.  
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A semleges állam oktatási intézményfenntartási kötelezettsége 

Az Alkotmánybíróság a 18/1994. (III. 31.) AB határozatában megerősítette az 
alaphatározatban a semleges állammal szembeni elvárást, miszerint a semleges állami 
iskolák működtetésével az állam még nem merítette ki kötelességét. Az állam 
intézményvédelmi kötelezettségének az felel meg, ha  
1, megteremti a vallásilag elkötelezett oktatási-nevelési intézmények létrejöttének 
jogszabályi feltételeit és  
2, azokat olyan arányban támogatja, amilyenben ezek az intézmények állami, illetőleg 
önkormányzati feladatokat vállaltak át. 
 
A problémát két kérdés köré csoportosíthatjuk. Az elsőt az jelenti, hogy mely nem állami 
oktatási intézményt kell az államnak támogatni, a másikat pedig az, hogy mennyivel. 

A TÁMOGATANDÓ INTÉZMÉNYEK 

 A közelmúlt politikai viharaiban a semleges állam nem semleges iskolákat fenntartó, nem 
semleges oktatási intézményeket támogató kötelezettségét és annak mértékét leszűkítve 
értelmezik az egyházak által működtetett, vallásilag elkötelezett intézményekre. Holott az 
Alkotmánybíróság következetesen a szülők vagy az egyház által alapított elkötelezett 
iskoláról beszélt, s nem hangsúlyozta, hogy nem a pillanatnyi iskolafenntartó, hanem az ott 
folyó oktatás semlegessége vagy vallási elkötelezettsége alapján különbözteti meg az 
„állami” és az „egyházi” iskolát. Az állam tehát nem köteles nem semleges iskolát felállítani, 
ha viszont a szülők vagy az egyház elkötelezett iskolát alapítottak, működtetnek, az állam 
köteles ezeket olyan arányban támogatni, amilyen arányban ezek az intézmények állami 
feladatot vállalnak át. 
 
Az államnak ez a kötelezettsége tehát nem csak az egyházak által alapított, működtetett 
iskolák támogatására terjed ki, hanem valamennyi vallásilag elkötelezett iskolára, tehát 
nem csak az egyházi szervezeti formában működő vallási közösségek jogosultak erre a 
támogatásra, hanem valamennyi nem egyházi formában szervezett, vagy jogi forma nélküli, 
együttes vallásgyakorlást folytató személyösszesség, mert a normatív támogatás nem az 
egyházi minőséghez, hanem a tényleges tevékenységhez jár. 
 
A következő problémát az oktatási intézmények szintjei jelentik. Az oktatási ügyekben 
keletkezett alkotmánybírósági határozatok az alap- és középfokú oktatási intézmények 
esetében egyértelműen kötelezővé tette az állami feladatátvállalásra tekintettel a normatív 
és az egyházi oktatási intézmények esetében a kiegészítő anyagi támogatást. A határozatok 
– megfelelő indítványok hiányában – nem foglakoznak az egyházi fenntartású felsőoktatási 
intézmények támogatásának indokoltságáról. Sólyom László felveti, hogy tisztázatlan, 
lehet-e egyáltalán állami feladatátvállalásról beszélni a felsőoktatási intézmények esetén. 
Kétségtelen tény azonban, hogy a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az 
egyházakról szóló törvény minden egyházi oktatási intézménynek az államival azonos 
mértékű normatív támogatást ígér, s az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 5. §-a 2001. januárjától a felsőoktatási 
intézmények számára is biztosítja a normatív támogatást. 
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A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

A nem állami, önkormányzati oktatási intézmények állami finanszírozása alapvetően két 
forrásból tevődik össze: a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív 
támogatásból (fejkvóta), továbbá a kiegészítő anyagi támogatásból. A vitára az adott 
okot, hogy a kiegészítő anyagi támogatás kötelező-e vagy sem. Az Alkotmánybíróság a 
támogatás mértékét illetően keletkezett vitát a 22/1997. (IV.25.) AB határozatban döntötte 
el. Eszerint „alkotmányos követelmény, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat az 
egyházi jogi személyek által fenntartott közoktatási intézmények működéséhez a hasonló 
állami és önkormányzati intézményekével azonos mértékű költségvetési támogatáson 
kívül olyan arányú kiegészítő anyagi támogatást nyújtson, amilyen arányban ezek az 
intézmények állami vagy önkormányzati feladatokat vállaltak át.” E rendelkezés alapja 
az 1996. évi LXII. törvénnyel módosított, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(Kt.) 4. § (6) bekezdése, mely szerint: „Az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati 
közoktatási intézmény fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési 
törvényben megállapított mértékű költségvetési támogatást nyújt. A helyi önkormányzat 
vagy az állam a költségvetési támogatáshoz kiegészítő anyagi támogatást adhat, ha a nem 
állami, illetve nem önkormányzati közoktatási intézmény - az e törvényben szabályozott 
megállapodás alapján - állami, illetve helyi önkormányzati feladatot lát el.” Ez a törvényi 
rendelkezés az állam és az önkormányzat számára mérlegelést nem tűrő kötelezettséggé 
tette a nem állami és nem önkormányzati nevelési és oktatási intézmények által átvállalt 
oktatási tevékenység finanszírozását. Ez a rendelkezés tehát valamennyi nem állami 
intézmény fenntartójának - közöttük az egyházi jogi személyeknek is – alanyi jogává tette 
az éves költségvetési törvényben meghatározott állami normatív hozzájárulást. Ezt az 
államnak külön megállapodás nélkül valamennyi intézményfenntartó részére biztosítani 
kell.  
 
A kiegészítő anyagi támogatást illetően A Kt. 4. § (6) bekezdés második mondata alapján 
a nem állami intézmény részére a helyi önkormányzat vagy az állam az alanyi jogon járó 
normatív hozzájáruláshoz kiegészítő anyagi támogatást adhat. Ez a támogatás azonban 
csak a közoktatási megállapodás megkötése alapján és abban az esetben nyújtható, ha a 
nem állami intézmény állami, illetve helyi önkormányzati feladatot lát el. A kiegészítő 
támogatás biztosítása ezáltal az önkormányzatok, illetve a művelődési és közoktatási 
miniszter mérlegelési jogkörébe tartozik. A kérdés tehát alapvetően az volt, hogy ez a 
törvény szerinti mérlegelési jog valóban diszkrecionális jog-e, avagy kötelező alkotmányos 
rendelkezések alapján. Az Alkotmánybíróság a kötelező jellegét látta bizonyíthatónak. A 
közoktatási intézménynek ugyanis rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges 
feltételekkel, számára ezt az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosítja. A Kt. alapján 
járó normatív költségvetési hozzájárulás az intézmények működéséhez szükséges anyagi 
fedezetnek azonban csak bizonyos részét, országos átlagban mintegy 63-64%-át fedezi 
csak, ezért a működéshez hiányzó anyagi fedezetről a fenntartónak kell gondoskodnia. Az 
államnak az Alkotmány alapján az alapfokú oktatást, a Kt. alapján pedig a középfokú 
oktatást is ingyenesen kell biztosítani. A Kormány a Kt. módosításával egyidejűleg az 
1080/1996. (VII. 23.) Korm. határozatban rendelkezett az egyházi jogi személyek által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményekkel összefüggésben kötött közoktatási 
megállapodásokról. E határozatában a Kormány kinyilvánította, hogy az egyházi jogi 
személyekkel kötött közoktatási megállapodások fenntartásával továbbra is biztosítani kell 
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- az egyébként járó normatív költségvetési hozzájáruláson felül - a kiegészítő hozzájárulást 
ahhoz, hogy az óvodák, iskolák, kollégiumok működtetése zavartalan legyen. Ennek 
érdekében kikötötte, hogy a közoktatási megállapodások teljesítéséhez szükséges fedezet 
biztosítására a mindenkori éves költségvetési törvények előkészítése során figyelemmel kell 
lenni. Az Alkotmánybíróság mindezekre figyelemmel alkotmányos követelményként 
határozta meg, hogy a helyi önkormányzatnak vagy a művelődési és közoktatási 
miniszternek az egyházi iskola fenntartójával közoktatási megállapodást kell kötnie, és 
ennek keretében az éves költségvetési normatív hozzájáruláson kívül olyan arányú 
kiegészítő anyagi támogatást kell biztosítania, mint amilyen arányban ez az intézmény 
állami vagy önkormányzati feladatot vállalt át. Itt az Alkotmánybíróság határozata 
egyházi iskolák fenntartóival megkötendő közoktatási megállapodásról és ennek 
következtével kötelező kiegészítő támogatásról szól, ami ellentmondásban van azzal, hogy 
az indokolás az alap és középfokú oktatás ingyenes biztosításának kötelezettségét alapul 
véve a közoktatási törvény azon rendelkezésére hivatkozik, hogy a nem állami, 
önkormányzati intézmények jogosultak a kiegészítő támogatást lehetővé tevő közoktatási 
megállapodások megkötésére. Ahogyan azonban behozza az Alkotmánybíróság az 
indokolásba a hivatkozott kormányhatározatot, a kör szűkül, s már csak az egyházi 
fenntartású oktatási intézmények számára teszi alkotmányos követelménnyé a kiegészítő 
támogatás folyósítását. Itt azonban a megkülönböztetés igazolhatósága és pártatlansága 
erősen megkérdőjelezhető. 

A szülők jogai az oktatásban 

Amint már korábban hivatkoztam rá, az Alkotmánybíróság az államtól a vallásszabadság 
alapjogának érvényesülése érdekében a semlegesség keretei között is köteles aktív 
magatartás tanúsítására. A határozat szerint a semleges állami iskolák létrehozásával az 
állam még nem merítette ki kötelességét, hogy „gondoskodjék a vallásszabadság 
érvényesüléséhez szükséges feltételekről”. A szülőknek joguk van arra, hogy gyermekük 
választásuk szerinti egyházi iskolába járjon; s joguk van arra is, hogy ne kelljen vallási vagy 
lelkiismereti meggyőződésétől eltérő irányultságú iskolába járnia. Erre - a szülői vezetés 
korlátain belül - a gyermeknek is joga van. 
 
A szülő választási jogának az állam intézményvédelmi kötelezettsége felel meg. Az állam 
nem tagadhatja meg a jogi lehetőségét annak, hogy akár vallásos, akár ateista 
elkötelezettségű iskolák jöjjenek létre; az ehhez szükséges jogszabályokat meg kell alkotnia. 
Az állam azonban nem köteles nem-semleges iskolákat felállítani. 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. Ha nincs is joga a szülőnek arra, hogy az állam a szülő kívánsága 
szerinti világnézetű iskolát nyisson, az a védelmi joga megvan, hogy ne legyen köteles 
vallási vagy világnézeti meggyőződésével ellentétes iskolába járatni a gyerekét. 
Hasonlóképpen ahhoz, ahogy azt az Alkotmánybíróság a lelkiismereti szabadsággal 
kapcsolatban kifejtette, az államnak nemcsak az ilyen kényszertől kell tartózkodnia, hanem 
ésszerű keretek között az alternatív magatartást is lehetővé kell tennie. Nem 
alkotmányellenes, ha ez utóbbi érdekében az, aki lelkiismerete szerint kíván cselekedni, 
olyan áldozatra kényszerül, amely nem aránytalan.  
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Mindenfajta elkötelezett iskolának a lelkiismereti szabadságot kielégítő alternatívája a 
semleges állami iskola. Bármely meggyőződéssel is semleges iskolába járni sokkal kisebb 
lelkiismereti terhet jelent (ha teher egyáltalán), mint eltérő, sőt ellentétes 
elkötelezettségűbe. Azok számára tehát, akik nem kívánnak egy adott elkötelezettségű 
iskolába járni, az államnak nem csupán a jogi lehetőséget kell megadnia a lelkiismeret 
szerinti magatartásra, hanem ténylegesen lehetővé kell tennie semleges állami iskola 
igénybevételét. Az államnak a fentiek értelmében ott is, ahol az eddigi iskola épületét (vagy 
az iskolák nagyobb részét) egyházi tulajdonba adja, azok számára, akik nem kívánnak 
egyházi iskolába járni 
- tényleges alternatívát kell biztosítania azzal, hogy semleges iskola látogatását lehetővé 
teszi, 
- e semleges iskola igénybevétele nem jelenthet számukra aránytalan terhet. 
 
E feladatát azonban az állam nem láthatja el úgy, hogy azzal az egyházi iskolát választók 
vallásszabadságát sérti. Mivel az egyházi ingatlanok tulajdonba adása a funkcionalitás 
elvén nyugszik, az épület a vallásgyakorlás tényleges igényeit elégíti ki, az adott esetben 
többnyire egyházi iskola váltja föl az állami iskolát. Nem az egyházi tulajdonba adás 
törvényi megtiltása, s ezáltal a vallásos nevelést kívánók alapvető jogának korlátozása tehát 
az alkotmányos megoldás, hanem az állam pozitív cselekvése az egyházi iskolát elutasító 
szülők és gyermekek lelkiismereti és vallásszabadságának biztosítására. Az eddigi állami 
iskola épületének átadása az egyháznak iskola céljára jogilag nem a semleges állami iskola 
megszüntetését jelenti. Az önkormányzatok hatáskörét szabályozó törvény szerint a helyi 
önkormányzat a kötelező feladatot ellátó intézményét akkor szüntetheti meg, szervezheti 
át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is azonos színvonalon gondoskodik. 
Az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló törvény szerint pedig az ingatlanátadás az 
egyház tényleges tevékenysége szerint szükséges mértékben és időben történik, figyelembe 
véve az állami, a helyi önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen tárgyi 
feltételeket és a költségvetésből juttatott pénzügyi fedezetet. Mindkét törvényi rendelkezés 
azt biztosítja, hogy az ingatlanátadás folytán az önkormányzati feladat ne szenvedjen 
csorbát. De az Alkotmánybíróság felhívta a figyelmet arra, hogy funkciómegőrzés az iskola 
egyházi iskolaként való továbbműködésével nem teljesülhet. Az iskola nem lehet semleges 
és vallásos szellemű egyszerre, hiszen a világnézeti nevelés mindkétféle iskola - minden 
iskola - lényegéhez tartozik. Ezért az iskolaügyben a tulajdonba adás fent idézett törvényi 
feltételein túl a csereingatlanra és a kártalanításra jogot adó rendelkezések jelentik a 
garanciát a semleges állami iskola további működésére. Az állam és az önkormányzat 
éppen úgy köteles gondoskodni a semleges állami iskolát választó gyermekek 
iskoláztatásáról, mint ahogy az ingatlanátadás nélkül is köteles lenne, még akkor is, ha a 
tanulók létszáma alacsony. 
 
Az, hogy az egyházi iskolát választók számára az állam nem köteles iskolát létesíteni vagy 
működtetni, az egyházi iskolát elutasítók számára azonban állami iskolát kell 
rendelkezésre bocsátania, még nem elégíti ki teljesen azt a követelményt, hogy a semleges 
iskolát választóktól várható el kisebb áldozat. Maga a semleges iskola látogatása sem 
jelenthet az e jogukkal élőknek aránytalan terhet. Csak a konkrét eset körülményei alapján 
dönthető el, hogy mi minősül aránytalan tehernek. 
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A vallási diszkrimináció és jogi következményei 

Amikor diszkriminációról beszélünk, hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésről 
beszélünk. Az állampolgár jogi státusza és tényleges társadalmi helyzete között azonban 
lényeges eltérések lehetnek. A hátrányos megkülönböztetés tilalma mint alapvető emberi 
jog nem csak az állammal szemben fogalmaz meg tartózkodási kötelezettséget a 
megkülönböztetésre, hanem kötelezettséget ró a nem állami szervekre, szervezetekre és 
minden más egyénre is. A jogállami körülmények között kiemelt szerepet kap a jogrendszer 
olyan megszervezése, amelyben alapvetően az önkéntes jogkövetésnek kell jellemezni az 
egyéni magatartást. Mivel pedig az egyéni viselkedést a jogon kívül más szabályzóeszközök 
is meghatározzák, így kiemelten az erkölcs, a vallás előírásai, önkéntes jogkövetés csak e 
szabályzórendszerek összhangja által lesz biztosítható. Itt és most csak annyit kívánok 
hangsúlyozni, hogy az emberek egymásközti viszonyában a nem elvont, hanem konkrétan 
létező másik ember megítélése sohasem tisztán faji, vallási, nemi, stb. alapon történik, 
hanem egy összetett értékelési folyamat eredményeként, amelyben nem csak az értékelő 
kultúrája, vallása, erkölcse, azaz szocializációs tanulási folyamatának eredményeként 
meghatározott eredője, hanem a másik ember hasonlóan összetett személyisége, az 
értékelővel szemben tanúsított magatartása fogja alakítani pozitív avagy negatív 
értékítéletét. A konkrét emberek adott társadalmi szituációban mindig különbözők, s 
ebbéli minőségüket általában meg is fogalmazzák. Ez természetes viszonyulás, a 
megkülönböztetés nem más, mint egy adott csoport önmeghatározása negatív tartalom 
nélkül. A jog számára megoldandó problémát az jelenti, amikor ezek a természetes 
(szimmetrikus) ellentétpárok aszimmetrikus ellenfogalmakká válnak, amikor kölcsönös 
elismerést kizáró önmeghatározást alkalmazunk, a természetes megkülönböztetés helyett 
ellenségeket konstruálunk, amikor a csoportképző meghatározásunk során olyan 
kritériumokat alkalmazunk, hogy az abból adódó ellenpozíció csak tagadható lehet. Így vált 
a hellén számára a barbár nem csak „nem görög”, hanem idegenként negatív 
tulajdonságokkal felruházott gyáva, tanulatlan, kegyetlen népcsoporttá, a megtérítendő 
még nem keresztyén pogány mellett a már nem keresztyén üldözendő eretnekké. Az 
egymást kizáró csoportképző ismérvek azonban meglehetősen ritkán ennyire egyértelműek 
és homogének. Sok esetben a szavak ugyanazok maradnak, csak a jelentéstartalmuk alakul 
át. A zsidó a XX. századtól nem csak Ábrahám, Izsák, Jákob leszármazottaiból eredő, a 
Közel-Kelet kultúráját is megjelenítő népcsoportot, a keresztyéntől, muzulmántól eltérő 
hitet valló judaistát jelenti a közbeszédben, hanem előítéletekkel, negatív sztereotípiákkal 
terhelten jelenti a társadalmi elszegényedést előidéző pénzvilágot, a médiában eluralkodó 
idegen és a hazaival ellenséges kultúrát is, amelyre a társadalom e nézetekkel azonosuló 
része a kultúrák közötti párbeszéd jogállami eszközrendszere és módszere helyett 
antiszemitizmussal mint úgyszintén komplex társadalmi jelenségcsoporttal reagál. Ez a 
reakció ellenséges, diszkriminatív, tehát elutasítandó, tiltandó és büntetendő magatartás, 
de ugyanezen okból elutasítandó, tiltandó és büntetendő a konzervatív, keresztyén értékek 
képviselőinek indokolatlan, vita és érvelés nélküli fasisztázása is. Ezért tehát akkor járunk 
el helyesen, ha a diszkrimináció bármely aspektusát csak a többivel együtt, a társadalmi 
jelenségek szélesebb viszonyrendszerében vizsgáljuk, értékeljük, s hozzuk meg a kívánt 
eredmény elérése érdekében szükséges jogalkotási, jogalkalmazói döntéseinket. Így a mai 
szekularizált világban csak és kizárólag vallási alapú megkülönböztetésről nem, vagy csak 
igen ritkán, legfeljebb domináns vallási jellegű megkülönböztetésről beszélhetünk. Az adott 
példa kapcsán az antiszemitizmus csak annyira vallási diszkrimináció, amennyiben a 
zsidóság csak vallási közösség, s annyiban faji megkülönböztetést jelentő rasszizmus, 
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amennyiben a zsidóság csak etnikai közösség. Ezért a jogalkotási és jogalkalmazási 
tevékenységünk során nem elegendő csak és kizárólag „tiszta”, leegyszerűsített 
fogalmakkal, úgy mint nemi, faji, vallási alapú megkülönböztetésekkel operálni, hanem a 
tiltás szabályozása során célba kell venni mindazokat, s alapvetően azokat a kritériumokat, 
amelyek a természetes megkülönböztetés szavakban és tettekben megnyilvánuló 
viszonyulása mellett és helyett negatív, az emberi méltóságot sértő kontextusba helyezik a 
valós és természetes különbségeken alapuló emberi kapcsolatokat. Az utóbbi évtized 
gyűlöletbeszéd szabályozási kísérleteinek képviselői ezt a jelenséget ismerték fel, mely a 
maga komplexitásában a jogalkotók és jogalkalmazók meghatározó körében még nem 
eléggé tudatosult. Ezért a meglévő szabályozásunknak a birtokában az elégedettség hangja 
mellett erre az irányra nagyobb figyelmet kell fordítanunk.  
 
II. A magyar jogrendszer 
 
1. Nemzetközi jogi dokumentumokban vállalt kötelezettségek 
 
A vallási alapú diszkrimináció, vagyis a vallási alapon történő hátrányos vagy előnyös 
megkülönböztetés tilalma több alapjogot érint: így a lelkiismereti szabadságot, a gondolati 
szabadságot, s a hozzá kapcsolódó meggyőződés kialakításának szabadságát és a 
vallásszabadságot, amelyet gyakorolhatunk egyéni vagy közösségi formában, és 
természetesen érinti a megkülönböztetés tilalmát. A magyar államot ezeknek az 
alapjogoknak a tiszteletben tartására, továbbá érvényesülésük előmozdítására több 
nemzetközi egyezmény kötelezi. Így az ENSZ Alapokmány 1. cikkének 3. pontja, majd az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (1948.) 2. cikke érdemel kiemelést. Ezt követi az 
1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya amely – 
ahogyan Kovács Krisztina felhívja rá a figyelmet – a 26. cikkében a diszkriminációt illetően 
új jogot létesít. A vallási alapú megkülönböztetés tilalmáról az ENSZ Közgyűlés 36/55. 
számú határozata rendelkezik. Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya 2. cikkében a részes államok kötelezettségvállalása az 
előzőhöz hasonló módon került megfogalmazásra.  
 
Az európai nemzetközi egyezmények közül a Rómában 1950. november 4-én kelt, az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény, röviden az Emberi 
Jogok Európai Egyezménye valamint Európai Szociális Charta tartalmazza az alapvető 
rendelkezéseket. 
 
Sajátos szabályozási területet jelentenek a nemzeti kisebbségek helyzetével foglalkozó 
nemzetközi dokumentumokban rögzített kötelezettségvállalások. Ilyen dokumentum a 
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája, az ENSZ a Nemzeti vagy etnikai 
vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó személye jogairól szóló Nyilatkozata. Az Európa 
Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Keretegyezménye. Szépen egészítik ki 
ezeket az átfogó megállapodásokat a kétoldalú kontraktusok is, melynek során a vallási 
alapú megkülönböztetés tilalma is érvényesül, melynek kitűnő példáját jelenti a Magyar 
Köztársaság valamint Szerbia és Montenegro közötti Egyezmény. Az 1997-es Amszterdami 
Szerződéssel módosított Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. cikke alapján az 
antidiszkrimináció alapvető eszközét az Európai Unió keretében az ún. irányelvek 
(directive) kibocsátása jelenti, amelyekben megfogalmazott célok keretjelleggel kötik a 
tagállamokat – így Magyarországot is – és arra kötelezik őket, hogy belső jogszabályalkotás 
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útján tegyenek eleget az abban foglalt követelményeknek. Ezek közül a 2000/78/EK 
irányelv tartalmaz vallási alapú diszkriminációra vonatkozó előírásokat. A 2000-ben az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által elfogadott 12. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke 
már a megkülönböztetés általános tilalmát fogalmazza meg. A 12. Kiegészítő 
Jegyzőkönyvet a magyar állam bár parafálta, de még nem ratifikálta. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartája a 21. cikkben már egyértelműen általános tilalomként fogalmazza meg a 
megkülönböztetés tilalmát, az Amszterdami Szerződéshez képest kibővítve azok alapját. Az 
Európai Alkotmányról szóló szerződésben az Unió célul tűzi ki a valláson vagy 
meggyőződésen alapuló megkülönböztetés leküzdését. 
 
2. A hazai jogalkotás 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 60. §-a alapjogként határozza meg a vallás 
szabadságát. Az alapjog tartalmát még részletesebben A lelkiismereti és vallásszabadságról 
valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. tv. (Ltv.) bontja ki. Rendelkezései valójában a 
különböző vallású egyének egyenlő társadalmi esélyét jelenti, azt, hogy bármilyen nézetet 
is vall az illető, a társadalom közösségébe egyenlő esélyekkel integrálódhat. Az Ltv. 3. § (1) 
bekezdése ugyanezt erősíti, amikor is úgy rendelkezik, hogy vallása, meggyőződése és azok 
kinyilvánítása, illetőleg gyakorlása miatt senkit semmilyen hátrány nem érhet és semmiféle 
előny nem illet meg. E rendelkezés mutatja, hogy milyen közeli, de mégsem azonos 
kategóriákról van szó, az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés tilalma tekintetében. A 
vallási alapon történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát az Alkotmány 70/A. §-ában 
találjuk. A (2) bekezdés szigorúan büntetni rendeli az emberek előzőekben meghatározott 
alapú bármilyen megkülönböztetését, s a 70/A. § (3) bekezdésében további intézkedések 
megtételére kötelezi el magát a jogegyenlőség megvalósulása, továbbá az 
esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében. Így kapcsolódik össze alkotmányosan a 
megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség alapjoga.Az Alkotmánybíróság határozatai 
nagy számban érintik a témánk szempontjából érintett szabályozást. Ilyen a pozitív 
diszkriminációt megengedő 9/1990. (IV.25.) AB határozat. A hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát az Alkotmánybíróság a 21/1990. (X.4.) AB határozatától kezdődően a jogi 
személyekre is, így az egyházakra vonatkozóan is kiterjesztette, majd a 61/1992. (XI.20.) 
AB határozatával a hátrányos megkülönböztetés tilalmát az emberi és állampolgári jogon 
túlmenően az egész jogrendszerre irányadónak tekintette. A 4/1993. (II.12.) AB 
határozatban az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az állam a jogi szabályozásban 
megkülönböztetheti a vallásszabadság gyakorlására létrejött és magukat egyházként 
nyilvántartásba vétető szervezeteket az egyéb társadalmi szervezetektől. Az 
Alkotmánybíróság ezen túlmenően az általa a semlegesség elvéből következően egyenlően 
kezelendő egyházak közötti különbségtételt is alkotmányosnak tekintette. Ezt egészíti ki az 
Alkotmánybíróság a 8/1993. (II.27.) AB határozata és a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 
61/1994. (IV.28.) Korm. rendelet kapcsán hozott 970/B/1994. AB határozat. Az 
Alkotmánybíróság szerint: A „történelmi” egyházak csoportjának megjelölése önmagában 
nem valósít meg az Alkotmányban tiltott diszkriminációt. Ezt követte a hasonlóan nagy 
vitát kiváltó 22/1997. (IV.25.) AB határozat, amely szerint az egyházi iskolák finanszírozása 
azonos kell, hogy legyen az állami vagy önkormányzati iskolákéval. 2004-től Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. (Ebt.) 
hatálybalépésétől kezdődően – eleget téve az uniós szervezetek és a hazai jogvédő 
szervezetek elvárásainak és követelésének és az eddigi alkotmánybírósági határozatokban 
kifejtett elvárásoknak – egy törvényen belül szabályozza az egyenlő bánásmódra és az 



 36 

esélyegyenlőségre vonatkozó alapvető szabályokat, meghatározva benne az egységes 
szabályozás és jogalkalmazói szemlélet biztosítása érdekében az alapfogalmakat, 
alkalmazandó jogelveket. A törvény hatálya alól kiveszi az egyházi jogi személyeknek az 
egyházak hitéleti tevékenységével közvetlenül összefüggő jogviszonyait. Ezekben az 
esetekben a jogalkotó szerint az egyházi szervezetek belső jogviszonyai olyan szorosan 
függenek össze a természetes személyek vagy a szervezetek privátautonómiájával, hogy e 
jogviszonyok tekintetében az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésénél 
nagyobb érdek fűződik a privátautonómia által védett szféra háborítatlanságához. Vannak 
olyan jogszabályok, amelyek szerint a vallási alapú különbségtétel nem jelenti az 
esélyegyenlőség sérelmét. A vallási alapú megkülönböztetés részletesebb szabályai a 
munkaviszonnyal kapcsolatos, továbbá a köz- és felsőoktatás során létrejövő 
foglalkoztatási, tanuló és hallgatói viszonyokat érintő jogszabályokban találhatók.  

 

3. A jogorvoslat eszköz- és fórumrendszere, a jogkövetkezmények 

 

Az Alkotmányunk 70/K. § határozza meg legmagasabb szinten a jogorvoslat lehetőségét. 
Az eljárások történhetnek, a büntetések, jogkövetkezmények kiszabásra kerülhetnek 
közigazgatási eljárások és bírósági eljárások keretében. Így jogorvoslati fórum lehet az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság, szabálysértési hatóságként a Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főfelügyelőség, a bányakapitányságok, jogorvoslatot adhatnak az országgyűlési biztosok, 
végül polgári és büntető ügyekben a bíróságok. Az Alkotmánybíróságon 2003. évben 
született, az appelatio ab abusu-t részben lehetővé tevő, ekként a hazai állami 
egyházjogban mérföldkőnek számító 32/2003. (VI.4.) AB határozat szerint ugyanis 
alkotmányos követelmény, hogy egyház és vele jogviszonyban álló személyek közötti, 
állami jogszabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogvitákat az állami bíróságok 
érdemben elbírálják. Az Alkotmánybíróság 30/1992. (V.26.) AB., 36/1994. (VI.24.) AB; 
18/2004. (V.25.) AB és a 95/2008. (VII.3.) AB számú határozataiban megfogalmazottak 
következetesen a véleménynyilvánítás szabadságát, mint a kommunikációs alapjogok 
anyajoga védelmét szolgálják, s eddig visszautasított minden, a gyűlöletre uszítás jól 
kidolgozott fogalmi körén kívül eső magatartás büntetőjogi szankcionálását. Álláspontom 
szerint ez az álláspont helytálló és védhető, vélhetően megítélésében változás nem várható. 
Kétségtelenül egy új Alkotmány megalkotása idején a jelenlegitől más szövegezés vagy 
koncepció esetén indokolt lehet ezen álláspont felülvizsgálata, de nem annak lényegét, 
hanem pontosítását, finomítását illetően. Ultima ratioként a Btk. 174/B. § által védett 
jogalanyok körét bővíteni kell, továbbá indokoltnak tartom a Btk. 269. §-ának kiegészítését 
az uszítói magatartás eredményének értékelésével, szankcionálásával. Mindezekkel a 
nemzetközi dokumentumokban vállalt kötelezettségekkel, a belső jogrendben megalkotott 
alkotmányos és alkotmányon alapuló törvényi szabályokkal, majd a rájuk épülő ágazati 
szabályozással a Magyar Köztársaság alapvetően eleget tett szabályozási kötelezettségének, 
s szabályozási köre, módja és terjedelme megfelel a nemzetközi sztenderdeknek. Bizonyítja 
ezt, hogy az Európai Unió emberi jogi szervezetei, így például az Európai Rasszizmus és 
Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) eddigi négy jelentése vallási alapú hátrányos 
megkülönböztetés miatt nem emelt kifogást, bár kétségtelen, hogy a gyűlöletbeszéd elleni 
magyar törvényi szabályozás és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga összevetése 
kapcsán rendszeresen tesz javaslatokat a gyűlöletbeszéd szabályozásának újragondolására. 
A büntetőjogi szabályozás azonban csak a legvégső esetben jöhet szóba. John Locke 
intelme örök: „De a törvények feladata nem az, hogy a vélemények igazsága fölött 
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őrködjenek, hanem a polgárok és az állam biztonságán és sérthetetlenségén. […] Jobban 
fejlődik az igazság, ha olykor magára hagyják.” 
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