
Va l l á s ,  e l m é l e t

104

Dr. Pac zo lay Pé ter

AZ ÁL LAM ÉS EGY HÁZ 
EL VÁ LASZ TÁ SÁ NAK MA GYAR MO DELL JE *

A cím va ló já ban pon tat lan, mert elô adá som ban az ál lam és egy ház vi szo nyá nak ma gyar sa já tos sá ga-
i ról lesz szó, amit azon ban túl zás len ne „ma gyar mo dell nek” ne vez ni. Az am bi ci ó zus cím csu pán ar ra 
kí ván utal ni, hogy az ál lam és egy ház vi szo nya lé nye gé ben min den or szág ban el té rô, sa já tos.

Ezek kö zött a szak iro da lom leg alább négy mo dellt kü lö nít el. Az el sô az ál lam egy há zi mo dell 
tör té nel mi örök sé ge (Ang lia, Skó cia, Dá nia, Nor vé gia, Finn or szág, Gö rög or szág). A má so dik, a ra di-
ká lis el vá lasz tás mo dell je az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban szü le tett meg. Fran cia or szág alap ve tô en 
egy ház el le nes meg fon to lá sok ból kö vet te ezt a mo dellt, és a sem le ges ál lam kö zöm bös ál lam má vált. 
A har ma dik az ún. kap cso ló dó mo dell, amely el sô sor ban Né met or szá got és Eu ró pa né met nyel vû ál la-
ma it jel lem zi. E mo dell ben a hang súly az ál lam és egy ház együtt mû kö dé sén van. A ne gye dik mo dell, 
az együtt mû kö dô el vá lasz tás rend sze re az el múlt év ti ze dek ter mé ke Dél-Eu ró pa la tin or szá ga i ban. 
Ezen or szá gok ban – va la mint Ír or szág ban – a ko ráb bi ál lam egy ház és az ál lam együtt mû kö dé se a 
két fél au to nó mi á ját köl csö nö sen el is me rô szer zô dé ses sza bá lyo zá son alap szik.

Az ál lam-egy ház vi szo nyá nak sza bá lyo zá sa nem zet kö zi stan dard nél kül, nem ze ti sa já tos sá gok hoz 
kö tô dik. Mind egyik or szág más meg ol dást kö vet, sem egye te me sen, sem re gi o ná li san el fo ga dott ál ta-
lá nos min tá ja nincs az ál lam és egy ház vi szo nyá nak (gon dol junk az ame ri kai, né met, olasz, vagy a volt 
szo ci a lis ta or szá gok kö zött a len gyel egy ház sa já tos hely ze té re). En nek a re la ti viz mus nak a je len tô sé ge 
nem tu da to sult kel lô en ná lunk. Ugyan is a leg több in téz mé nyi vál to zás, me lyet a rend szer vál tás ho zott 
ma gá val a volt kom mu nis ta or szá gok ban, bi zo nyos nyu ga ti mo del lek át vé tel ét vagy az azok hoz va ló 
ha so nu lást je len tet te. Ter mé sze te sen a jog ál la mi ság nak, al kot má nyos ság nak, par la men ta riz mus nak, 
de mok rá ci á nak, plu ra liz mus nak, em be ri jo gok nak sem lé te zik egyet len ki zá ró la gos mo dell je, mint 
ahogy egyes in téz mé nyek re (az ál lam fô jog ál lá sa, a bí ró sá gok füg get len sé ge, a szó lás sza bad ság ha-
tá rai stb.) néz ve is kü lön bö zô meg ol dá sok ala kul tak ki. Még is, a pél da ként em lí tett in téz mé nyek nek, 
ál lam szer ve ze ti el vek nek lé tez nek nem zet kö zi leg el fo ga dott és ál ta lá nos nak te kint he tô mo dell jei, ki je-
löl ve azo kat a ke re te ket, me lye ken be lül egy ál lam de mok ra ti kus nak vagy al kot má nyos nak te kint he tô. 
Az ál lam és egy ház vi szo nyá nak ese té ben az or szá gon kén ti meg ol dá sok el té ré se jó val na gyobb.

A MA GYAR AL KOT MÁNY SZA BÁ LYAI

A kér dés jo gi vo nat ko zá sa i nak tár gya lá sa kor a ma gyar Al kot mány ha tá lyos sza bá lyo zá sá ból in du-
lok ki. Esze rint:

„60. §. (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek jo ga van a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás 
sza bad sá gá ra.

(2) Ez a jog ma gá ban fog lal ja a val lás vagy más lel ki is me re ti meg gyô zô dés sza bad meg vá lasz-
tá sát vagy el fo ga dá sát, és azt a sza bad sá got, hogy val lá sát és meg gyô zô dé sét min den ki val lá sos 
cse lek mé nyek, szer tar tá sok vég zé se út ján vagy egyéb mó don akár egyé ni leg, akár má sok kal 

*  A Bibó István Társaság Az állam vallási semlegessége a XII. században címû konferenciáján elhangzott elôadás 
szerkesztett szövege.



Va l l á s ,  e l m é l e t

105

együt te sen nyil vá no san vagy ma gán kör ben ki nyil vá nít has sa vagy ki nyil vá ní tá sát mel lôz ze, gya-
ko rol has sa vagy ta nít has sa.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az egy ház az ál lam tól el vá laszt va mû kö dik.
(4) A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról szó ló tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé vô or szág gyû lé si 

kép vi se lôk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”
Lát ha tó, hogy az Al kot mány együtt em lí ti a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá gát, 

mint alap jo got. A pa ra gra fus to váb bi há rom be kez dé se ugyan ak kor már csak a lel ki is me re ti és 
val lás sza bad ság gal fog lal ko zik, a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság rész le te zé se ként fel so rol va a 
lel ki is me re ti meg gyô zô dés sza bad meg vá lasz tá sát, a kul tusz sza bad sá gát, és a hit ta ní tá sá nak 
jo gát; va la mint rög zí ti az ál lam és egy ház szét vá lasz tá sát.

A pol gá ri és po li ti kai jo gok nem zet kö zi egyez ség ok má nya (18. cikk) a kö vet ke zô ren del ke zést 
tar tal maz za:

„Min den ki nek jo ga van a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá gá ra. Ez a jog ma gá ban fog lal ja a 
val lás vagy meg gyô zô dés sza bad meg vá lasz tá sát, vagy el fo ga dá sát, és azt a sza bad sá got, hogy val lá sát 
vagy meg gyô zô dé sét val lá sos cse lek mé nyek és szer tar tá sok vég zé se út ján akár egyé ni leg, akár má sok-
kal együt te sen, nyil vá no san vagy ma gán kör ben ki nyil vá nít has sa, gya ko rol has sa és ta nít has sa.”

Al kot má nyunk 60. §.-á nak (2) be kez dé se te hát az egyez ség ok mány 18. cik ké nek szin te szó sze-
rin ti for dí tá sa, és dog ma ti ka i lag – a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát is be le ért ve – azt kö ve ti.

A há rom ki fe je zés (a gon do lat, lel ki is me ret, és a val lás sza bad sá ga) együt tes sze re pel te té se (és 
még ide le het ne ven ni a meg gyô zô dés sza bad sá gát is) a szel le mi és a bel sô lel ki élet kü lön bö zô 
te rü le te it kí ván ja fel ölel ni, még pe dig nem tel jes kö rû fel so ro lás sal, ha nem ál ta lá nos ság ban. Tör té-
ne ti fej lô dé sé ben nyil ván va ló an a kü lö nös tôl az ál ta lá nos fe lé va ló ha la dás lo gi ká ja ér vé nye sült: a 
val lá sos meg gyô zô dés sza bad sá gát ké sôbb ki ter jesz tet ték a val lás ta lan sá got, az is ten ta ga dást is 
ma gá ba fog la ló lel ki is me re ti meg gyô zô dés re; vé gül leg ál ta lá no sab ban a gon do lat sza bad sá gá ban 
ol dot ták föl. A gon do lat sza bad sá gá ba e szin ten már be le tar to zik bár mely esz me és né zet, le gyen 
az po li ti kai, tu do má nyos, mû vé sze ti stb. A val lás sza bad ság gon do lat sza bad ság gá szé le sí té sé ben 
te hát el sô sor ban nem az a prob lé ma, hogy a val lá sos meg gyô zô dés kér dé sét sze ku la ri zál ja, ha nem 
az, hogy part ta lan ná te szi. A gon do lat így lé nye gé ben azo nos sá vá lik a vé le mén  nyel, a vé le mény 
sza bad sá ga pe dig – ér te lem sze rû en – a vé le mény ki fe je zé sé nek a sza bad sá gá val.

A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ra vo nat ko zó al kot má nyos té te lek rész le tes tör vé nyi ki bon tá sát 
a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az egy há zak ról szó ló 1990. évi IV. tör vény ik tat ta be 
a ma gyar jog rend be. Az 1990 feb ru ár já ban még az utol só nem sza ba don vá lasz tott or szág gyû lés 
ál tal el fo ga dott tör vé nyen az óta csak ki sebb mó do sí tá so kat haj tot tak vég re, át fo gó mó do sí tá sá ra 

– az ah hoz szük sé ges két har ma dos kon szen zus hi á nyá ban – nem ke rül he tett sor. A ter ve zett mó do-
sí tá sok kö zül leg je len tô sebb az egy ház ala pí tás fel tét ele i nek szi go rí tá sa lett vol na.

A volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren de zé sé rôl szó ló 1991. évi XXXII. tör vény 
kí ván ta ja ví ta ni az egy há zak mû kö dé sé nek anya gi fel tét ele it, ez a fo lya mat az óta is tart. Ki kell 
még emel ni e vo nat ko zás ban az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek anya gi fel tét ele i rôl 
szó ló 1997. évi CXXIV. tör vényt.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ele mez te a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság tar tal mát és az 
ez zel ös  sze füg gô kér dé se ket. Ezek kö zül ki emel ke dik je len tô sé gé ben az egye bek mel lett a val lás sza bad-
ság tar tal má ról szó ló 4/1993. (II. 12.) AB-határozat, mely az aláb bi ak ban rész le tes is mer te tés re ke rül.

A val lás sza bad ság jo ga ele ve két, egy más tól vi szony lag el kü lö nü lô és ön ma gá ban is ös  sze tett 
di men zi ó ban he lyez ke dik el: az egyik az alap jo gok ös  sze füg gé se it, a má sik az ál lam szer ve ze ti-in-
téz mé nyi for má kat öle li fel. Az el sô cso port ba a val lás sza bad gya kor lá sá hoz kap cso ló dó kér dé sek 
tar toz nak: a lel ki is me re ti meg gyô zô dés sza bad meg vá lasz tá sa (meg val lá sa vagy a meg val lás mel-
lô zé se), a kul tusz sza bad sá ga, to váb bá a meg gyô zô dés bôl fa ka dó, a tár sa dal mi és ál la mi rend del 
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konfl  ik tust ered mé nye zô ma ga tar tás for mák, mint az es kü té tel tôl va ló el zár kó zás, a ka to nai szol gá lat 
meg ta ga dá sa, a val lá si ün ne pen tör té nô mun ka vég zés el uta sí tá sa. Eb ben az ös  sze füg gés ben vi lá-
gos, hogy a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ala nya csak ter mé sze tes sze mély le het.

A val lás sza bad ság má sik di men zi ó ja a val lás kol lek tív és in téz mé nye sí tett for má ban tör té nô 
gya kor lá sá hoz kö tô dik. Bár a hit egyé ni leg is meg vall ha tó és gya ko rol ha tó, s a hit ta ní tá sa i ból fa-
ka dó ma ga tar tá si sza bá lyok sem kö tôd nek szük ség sze rû en va la mely in téz mény hez, a hit gya kor lás, 
ál ta lá ban a hit élet ti pi kus in téz mé nye az egy ház. A hit egyé ni gya kor lá sa ese tén az ál lam – mint a 
klas  szi kus sza bad ság jog ok ese té ben – tar tóz ko dás ra kö te le zett, va gyis ar ra, hogy ne kor lá toz za az 
egyén jo gát a lel ki is me ret és a hit sza bad sá gá hoz. A hit meg val lá sá nak, ki nyil vá ní tá sá nak in téz mé-
nye se dé se, va gyis az egy há zi ke re tek kö zöt ti hit élet új kör nye zet be he lyez te en nek az alap jog nak 
a gya kor lá sát. Az egy há zak, mint in téz mé nyek ugyan is más vi szony ban áll nak az ál lam mal, mint a 
hi tét egyé ni leg meg val ló pol gár. Az ere de ti leg leg sze mé lye sebb alap jog mai al kot mány jo gi prob lé mái 
így alap ve tô en az ál lam és az egy ház vi szo nyá nak sok szor át po li ti zált kér dé se i hez kap cso lód nak.

A VAL LÁS SZA BAD SÁG KOL LEK TÍV ÉS IN TÉZ MÉ NYI OL DA LA

Az ál lam és egy ház vi szo nyá nak al kot má nyos ren de zé se kap csán a kö vet ke zô kér dé sek je len tik a 
konfl  ik tu sok for rá sát Ma gyar or szá gon 1990 óta:

– ál lam és egy ház el vá lasz tá sa,
– az egy há zak ál la mi tá mo ga tá sa,
– az egy há zak egyen lô sé ge,
– a val lás ok ta tás és az egy há zi is ko lák kér dé se.
A leg töb bet em le ge tett és leg in kább fél re ér tett kér dés a sem le ges ség, fô leg a vi lág né ze ti sem le-

ges ség kér dé se. Az ál lam sem le ges sé ge kér dé sé nek tör té ne ti és ös  sze ha son lí tó el mé le ti elem zé se 
nél kü löz he tet len az ál lam és egy ház gya kor la ti vi szo nyá nak meg ér té sé hez.

AZ ÁL LAM ÉS EGY HÁZ VI SZO NYA 

Az ál lam és egy ház el vá lasz tá sá nak ma gyar mo dell jét ele mez te az Al kot mány bí ró ság is. A val lás sza-
bad ság tar tal má ról (is) szó ló 4/1993. (II. 12.) AB-határozat az ál lam val lá si sem le ges sé gé re néz ve fo gal-
ma zott meg irány mu ta tá so kat. Az ál lam val lá si sem le ges sé gét két al kot má nyos sza bály ból ve ze ti le a 
ha tá ro zat: az ál lam és az egy ház el vá lasz tá sá ból (60. §), il let ve az egyen lô ség el vé bôl (70/A. §).

A ha tá ro zat sze rint az el vá lasz tás el vé bôl az kö vet ke zik, hogy [I. 1.] az ál lam sem az egy há zak kal, 
sem va la me lyik egy ház zal nem kap cso lód hat ös  sze in téz mé nye sen; hogy [2.] az ál lam nem azo no sít ja 
ma gát egyet len egy ház ta ní tá sá val sem; to váb bá, hogy [3.] az ál lam nem avat ko zik be az egy há zak 
bel sô ügye i be, és kü lö nö sen nem fog lal hat ál lást hit bé li igaz sá gok kér dé sé ben. Mind eb bôl kö vet ke zik 

– ami más rész rôl az Al kot mány 70/A. §-ából is adó dik –, hogy [II.] az ál lam nak az egy há za kat egyen lôk-
ként kell ke zel nie. Mi vel az ál lam ép pen azok ban a tar tal mi kér dé sek ben nem fog lal hat ál lást, ame lyek 
a val lást val lás sá te szik, a val lás ról és egy ház ról csak el vont, min den val lás ra vagy egy ház ra egy aránt 
al kal maz ha tó ke ret sza bá lyo kat al kot hat, ame lyek ré vén ezek a sem le ges jog rend be il lesz ked nek, s 
tar tal mi kér dé sek ben a val lá sok és egy há zak ön ér tel me zé sé re kell ha gyat koz nia.”

Az ál lam ke ret sza bá lyo kat al kot, el já rá so kat sza bá lyoz – ez a sem le ges ség tény le ges tar tal ma. A 
ha tá ro zat ugyan ak kor a „be nem avat ko zó” sem le ges ség-fel fo gás sal szem ben hang sú lyoz za, hogy 
az ál lam val lá si sem le ges sé ge nem je lent sem tét len sé get, sem kö zöm bös sé get. Az ál lam nak a po-
zi tív val lás sza bad sá got is ga ran tál nia kell az zal, hogy le he tô vé te szi a tu da tos vá lasz tást.
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A köz hi e de lem és az er re tá masz ko dó, nem egy szer cél za tos pro pa gan da a val lás sza bad ság és az 
ál lam és egy ház el vá lasz tá sá nak ame ri kai sza bá lyo zá sát az ál lam val lá si sem le ges sé gé nek, to váb bá 
az ál lam és egy ház tel jes el vá lasz tá sá nak pél dá ja ként tart ja szá mon. Az ide vo nat ko zó bí ró sá gi gya kor-
lat és al kot mány ér tel me zés is mer te té se elôtt azon ban hang sú lyoz ni kell, hogy a val lás ra vo nat ko zó 
ame ri kai al kot mány jog te rén – a köz hi e de lem mel el len tét ben – je len tôs mér té kû zûr za var ural ko dik; 
ho mo gén ké pet leg fel jebb is ko lai ké zi köny vek fes te nek ró la. A va ló ság ban a köz vé le mény és a szak-
iro da lom épp oly meg osz tott és el lent mon dá sos, mint a Supreme Court bí rá i nak ál lás fog la lá sai. A pél-
dá kat hos  sza san so rol hat nánk. Az ál lam al kot má nyo san tá mo gat hat ja az egy há zi is ko lá kat köny vek 
be szer zé sé ben, ugyan ak kor föld göm bök ese té ben ez al kot mány el le nes vol na. A tör vény ho zás tag jai 
kezd he tik nyil vá nos imá val mun ká ju kat, de a tíz pa ran cso lat osz tály ter mek ben tör té nô ki füg gesz té se 
al kot mány el le nes. Az el mé let és a bí rói gya kor lat egy aránt kép te len nek bi zo nyult – vagy ta lán nem is 
vál lal ko zott – ar ra, hogy a val lá si kla u zu lák egy sé ges el mé le tét mega lkos sa. 1

A meg le he tô sen el lent mon dá sos leg fel sôbb bí rói dön té sek bôl a kö vet ke zô ta nul sá gok von ha tók 
le: a bí ró ság tisz te let ben tart ja mind két tör té ne ti tényt, mi sze rint az ame ri kai gyar ma tok meg ala pí-
tá sá nak egyik fô in do ka a val lá sok plu ra liz mu sá nak in téz mé nye sí té se volt, il let ve, hogy a val lás nak 
az ame ri kai köz gon dol ko dás ban igen nagy sze re pe van. Az is vi lá gos, hogy az egy há zak nak nyúj tott 
tá mo ga tás vé gül is köz vet ve a sza bad val lás gya kor lás hoz va ló al kot má nyos jo got moz dít ja elô. Az 
ál lam és egy ház me rev el vá lasz tá sá nak és a szi go rú sem le ges ség nek a dokt rí ná it a bí ró ság nem 
ké pes és nem is akar ja kö vet ke ze te sen ér vé nye sí te ni, ezért kü lön fé le ki bú vó kat ke res. A szak iro da-
lom és a köz vé le mény ugyan ak kor éle sen tá mad ja a bí ró sá got „val lás el le nes sé ge”, il let ve az ál lam 
és egy ház el vá lasz tá sá nak kér dé sé ben mu ta tott „kö vet ke zet len sé ge” mi att egy aránt. A bí ró ság nak 
ezen ügyek ben ta nú sí tott, va ló ban fel tû nô bi zony ta lan sá ga nagy va ló szí nû ség gel va ló ban ab ból 
fa kad, hogy a li be rá lis fi  lo zó fi a ösz tö nös el len ér zés sel vi sel te tik az egy há zak irán t, ugyan ak kor el is-
me ri, hogy bár mi ne mû lel ki is me re ti meg gyô zô dés az egyé ni ön meg va ló sí tás és az em be ri mél tó ság 
ré sze, ezért nem ik tat ha tó ki, sôt adott eset ben tá mo ga tan dó is.

A val lás sza bad ság ame ri kai ér tel me zé se sa já tos tör té nel mi kö rül mé nyek ta la ján ala kult ki. Meg ha tá-
ro zó sze re pet ját szik ben ne a val lá si plu ra liz mus és a li be rá lis fi  lo zó fi a. Az al kot má nyos sza bá lyo zás cél ja 
az ál lam és az egy ház ös  sze fo nó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa. A Supreme Court azon ban nem tu dott vagy 
nem kí vánt egy sé ges ér tel met tu laj do ní ta ni a val lá si kla u zu lák nak. A dön té sek bôl meg le he tô sen ve gyes 
kép bon ta ko zott ki. Az el lent mon dá sos ság leg egy sze rûbb ma gya rá za ta az, hogy a két kla u zu la kö zött 
olyan fe szült ség van, mely nem old ha tó fel. Az Estab lish ment Clause az ál lam és egy ház el vá lasz tá sát 
kí ván ja, míg a val lás sza bad gya kor lá sá nak el ve a val lás gya kor lat tá mo ga tá sát, ami sér ti a má sik el vet. 
A hely zet azon ban en nél jó val ös  sze tet tebb: ér tel me zé si el vek és tech ni kák kö zöt ti vá lasz tá sok, po li ti kai 
be fo lyá sok bo nyo lít ják a ké pet. Így az ame ri kai val lás sza bad ság két hí res for mu lá ja, a sem le ges ség és az 
el vá lasz tás csak vi szony la gos ér vé nyû, és ér tel me zé sük ös  sze füg gé sei ál lan dó vál to zás ban van nak.

A né met fel fo gás nagy súlyt he lyez a val lás sza bad ság po zi tív tar tal má ra is, mely az ál la mot 
kö te le zi, hogy olyan tár sa dal mi rend ki ala ku lá sát tá mo gas sa, mely ben a val lá sos sze mé lyi ség 
meg fe le lô en tud fej lôd ni.

A né met al kot mány bí ró ság szá mos dön té se ér tel mez te az ál lam és egy ház el vá lasz tá sá nak tar tal-
mát. Az al kot mány bí ró ság al kal maz ta a val lás sza bad ság „ne ga tív” és „po zi tív” jo gá nak fo gal mát. Így 
pél dá ul ki mond ta, hogy nem sér ti a val lás sza bad ság „ne ga tív” jo gát, ha a kór ház ban meg kér de zik a 
pá ci ens tôl, hogy mi lyen val lá sú, mert tá jé koz tat ják ôket ar ról, hogy nem kö te le sek vá la szol ni a kér dés re. 
A val lás irán ti ér dek lô dés azért szük sé ges, hogy a kór ház biz to sí ta ni tud ja a val lás sza bad ság „po zi tív” 
ér tel mé ben a lel ki pász to ri ellátást. 2 Egy má sik eset ben az in dít vá nyo zó azt pa na szol ta a szö vet sé gi 

1 Tush net, Mark 1988, Red, White, and Blue. Camb rid ge: Har vard Uni ver si ty Press, 247–249. 
2 1 BvR 323/75 [ a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá gá nak ha tá ro za ta]
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al kot mány bí ró ság elôt t, hogy fi  ze té si pa pír ján fel tün te tik a val lá sát an nak ér de ké ben, hogy mun kál ta-
tó ja a jö ve de lem adó val együtt az egy há zi adót is le von has sa. Né met or szág ban az egy há zi adót ál la mi 
adó mód já ra hajt ják be. Sa já tos mó don, az ál lam és egy ház kap cso la tá ra vo nat ko zó an az 1949. évi 
alap tör vény ha tály ban tar tot ta az 1919. évi, ún. weimari al kot mány vo nat ko zó sza bá lya it. Ezek sze rint 
az egy há zak köz jo gi tes tü le tek le het nek, és jo go sul tak adó kat ki vet ni. Az al kot mány bí ró ság nem ta lál ta 
al kot mány el le nes nek, hogy az ál lam pol gár ok nak tá jé koz tat ni kell az adó ha tó sá got val lá si ho va tar to zá suk-
ról az egy há zi adók ál lam ál tal tör té nô be haj tá sa érdekében. 3 A weimari al kot mány egy ház ra vo nat ko zó 
cik ke lye i rôl az al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy azok szer ves egy sé get ké pez nek az alap tör vény 
ren del ke zé se i vel. Az ál lam és egy ház bé kés együtt élé se alap ján az egy há zak nak jo guk van sa ját ügye-
i ket meg szer vez ni, míg az ál lam fel ada ta az egyéb, a kö zös ség szá má ra fon tos jo gi ér de kek vé del me. 
En nek a kap cso lat nak a lé nye ge a szem ben ál ló ér de kek sú lyo zá sa. De kü lö nös fi  gyel met kell szán ni az 
egy há zak ön ér tel me zé sé nek, mely a val lás sza bad ság sért he tet len jo gá nak te rü le té re tar to zik.

A ma gyar Al kot mány bí ró ság fel fo gá sa ez utób bit vissz han goz za:
„ Az ál lam nak kö te les sé ge, hogy a val lá sos meg gyô zô dés ki nyil vá ní tá sa, ta ní tá sa és az élet vi-

tel ben va ló kö ve té se, az egy há zak mû kö dé se, s ugyan így a val lás el uta sí tá sa, to váb bá a val lá si 
meg gyô zô dés rôl va ló hall ga tás szá má ra olyan te ret biz to sít son, amely ben a kü lön bö zô fel fo gá sok 
sza ba don kép zôd het nek és fej lôd het nek, s ezen ke resz tül le he tô vé te szik az egyé ni meg gyô zô dés 
sza bad ki ala kí tá sát. Az ál lam nak egy részt ezt a sza bad kom mu ni ká ci ós fo lya ma tot kell biz to sí ta nia; 
ez a kö te les sé ge a gon do lat sza bad ság hoz és sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz va ló jog ból is adó dik. 
Más részt adott eset ben gon dos kod nia kell más alap ve tô jo gok vé del mé rôl a val lás sza bad ság gal 
szem ben is. Vé gül ma gá ra a val lás sza bad ság jo gá ra vo nat ko zó po zi tív sza bá lyo zás ra is szük ség le het. 
Az ál lam nak sza bá lyo zott komp ro mis  szu mot kell lét re hoz nia ott, ahol ele ve az ál la mi sza bá lyo zás 
hoz lét re olyan hely ze tet, amely ben a val lás és a val lás ta lan ság sza bad sá ga egy mást köl csö nö sen 
kor lá toz za. Ilyen »tér« pél dá ul a kö te le zô is ko lai ok ta tás ke re té ben fo lyó vi lág né ze ti nevelés.” 4

A sem le ges ség eb ben a vo nat ko zás ban te hát ak tív ál la mi ma ga tar tást fel té te lez, an nak ér de ké-
ben, hogy a fo lya ma tok sem le ges sé ge le he tô vé te gye a sza bad vá lasz tást. Eb ben az ér te lem ben 
az ál lam sem le ges sé ge – mint el já rást és ke re tet biz to sí tó sem le ges ség – az ér té kek plu ra liz mu sát 
vé di, és a köz tük va ló vá lasz tás sza bad sá gát kí ván ja elô moz dí ta ni.

Az egyen lô sé get il le tô en az Al kot mány bí ró ság azt is ki mond ta, hogy az egy há zak egyen lôk ként 
ke ze lé se nem zár ja ki az egyes egy há zak tény le ges tár sa dal mi sze re pé nek fi  gye lem be vé tel ét.

AZ EGY HÁZ FO GAL MA

A val lás sza bad ság gya kor lá sá val szo ro san ös  sze füg gô kér dés, hogy mely val lá si kö zös sé gek kap nak 
egy há zi stá tuszt, és az ál lam mi lyen be le szó lás sal ren del ke zik e stá tusz meg adá sá ban.

Ma gyar or szá gon a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az egy há zak ról szó ló 1990. évi 
IV. tör vény (Ltv.) ren del ke zé sei sze rint „az azo nos hit el ve ket kö ve tôk, val lá suk gya kor lá sa cél já ból, 
ön kor mány zat tal ren del ke zô val lá si kö zös sé get, val lás fe le ke ze tet, egy há zat (a to váb bi ak ban együt t: 
egy ház) hoz hat nak lét re. Egy ház min den olyan val lá si te vé keny ség vég zé se cél já ból ala pít ha tó, 
amely az Al kot mán  nyal nem el len té tes, és amely tör vény be nem üt kö zik.” 

A tör vény és a bí ró sá gi gya kor lat sze rint egy ház meg ala kí tá sá ról leg alább száz ma gán sze mély-
nek együt te sen és egy be hang zó an kell dön te nie. 5

3 1 BvR 439/75
4 4/1993. (II. 28.) AB-határozat. ABH (Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai) 1993, 48, 54. Ki eme lés tô lem – P. P.
5 Bí ró sá gi ha tá ro za tok 1994. 696.
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Az Al kot mány bí ró ság hoz ér ke zett in dít vány sze rint a száz ala pí tó sze mély fel té te le el len ke zik az 
al kot mány 60. §-á nak az együt tes val lás gya kor lást biz to sí tó (2) be kez dé sé vel, il let ve az ál lam és 
az egy ház szét vá lasz tá sát ki mon dó (3) be kez dé sé vel. Az in dít vány sze rint ugyan is az egy ház tag-
lét szá má nak vizs gá la ta nem tar toz hat az ál lam ra; a jo gi sze mé lyi ség el nye ré sé hez nem tá maszt hat 
kü lö nös fel té te le ket. A száz hí vô nél ki sebb val lá si kö zös sé gek tag jai e fel té tel mi att nem él het nek a 
kö zös sé gi val lás gya kor lás nak az Ltv.-ben biz to sí tott mód ja i val, il let ve ál lan dó an hát rány ba ke rül nek 
a nagy, be jegy zett egy há zak kal szem ben.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta sze rint a kö zös sé gi val lás gya kor lás sza bad sá ga sem mi lyen 
szer ve ze ti for má hoz sincs köt ve.

„A má sok kal együt te sen tör té nô val lás gya kor lás nak az Al kot mány 60. § (2) be kez dé sé ben biz-
to sí tott jo ga min den kit meg il let ar ra va ló te kin tet nél kül, hogy az együt tes val lás gya kor lás jo gi lag 
sza bá lyo zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, vagy anél kül tör té nik-e, il let ve, hogy mi lyen szer ve ze ti for má-
ban fo lyik. Sem az egyé ni, sem a kö zös sé gi val lás gya kor lás sza bad sá ga nem te he tô al kot má nyo san 
füg gô vé sem val lá sos szer ve ze ti tag ság tól, sem a val lá si kö zös ség szer ve ze ti for má já tól. (...)

A val lá si kö zös sé gek be lá tá suk sze rint igény be ve he tik a te vé keny sé gük kel ös  sze egyez tet he tô 
jo gi szer ve ze ti for mák bár me lyi két, de er re nem kö te le sek. A val lá si kö zös ség az ál ta la vá lasz tott 
jo gi szer ve ze ti for má nak meg fe le lô jog ál lást nye ri el; val lá si kö zös ség vol tá ból fa ka dó sa já tos sá ga it 
en nek ke re tei kö zött ér vé nye sít he ti, az az a val lás sza bad ság jo gá ra hi vat koz va nem men te sül het az 
adott jo gi for má val já ró kógens sza bá lyok alól, más részt nem él vez több let jo go kat sem.” 6

Az Al kot mány bí ró ság fô ér ve az volt, hogy az ala pí tói lét szá mot el nem érô val lá si kö zös sé gek 
is él het nek az együt tes val lás gya kor lás hoz va ló jog gal. Az Ltv. – a na gyobb szer ve ze ti au to nó mi án 
kí vül – nem biz to sít az egy há zak ré szé re olyan több let jo go kat, ame lyek kel más val lá si kö zös sé gek 
ne él het né nek. Az Ltv. 17. § (1) be kez dé se sze rint az egy há zi jo gi sze mély el lát hat min den olyan 
ne ve lé si-ok ta tá si, kul tu rá lis, egész ség ügyi, sport-, il le tô leg gyer mek- és if jú ság vé del mi te vé keny-
sé get, ame lyet tör vény nem tart fenn ki zá ró lag az ál lam vagy ál la mi szerv szá má ra. E te vé keny sé gi 
kör ben az egy há zi jo gi sze mély in téz ményt lé te sít het és tart hat fenn. Az Ltv. 17. § (1) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott, nem ki zá ró lag az ál lam szá má ra fenn tar tott te vé keny sé get azon ban bár ki, s így a 
nem egy ház ként mû kö dô val lá si kö zös sé gek is el lát hat ják, ha a te vé keny ség re elô írt fel té te lek nek 
ele get tesz nek. Kü lönb ség az egy há zak és más val lá si szer ve ze tek kö zött any  nyi ban van, hogy az 
egy há zak na gyobb bel sô au to nó mi át él vez nek, il let ve, hogy az Ltv. 17. § (2) be kez dé se „egy há zi 
jo gi sze mély” ré szé re ad jo got fa kul ta tív hit ok ta tás ra ál la mi iskolában. 7

Az egy ház ala pí tás meg szi go rí tá sá ra több kí sér le tet tett az ál lam, ezek azon ban a két har ma dos 
tá mo ga tott ság hi á nyá ban ered mény te le nek ma rad tak. Ko ráb ban meg kí sé rel ték a száz fôs mi ni má-
lis lét szám je len tôs fel eme lé sét, a 2001-ben el ve tett mó do sí tá si ja vas lat pe dig a val lás és a val lá si 
te vé keny ség meg ha tá ro zá sá val pró bál ko zott.

OK TA TÁS, IS KO LÁK

Az ál lam val lá si kér dé sek ben va ló sem le ges sé gé nek fon tos meg va ló su lá si te rü le te az ál la mi is ko lák 
val lá si sem le ges sé ge. Az al kot mány bí ró sá gok gya kor la tá ban szá mos eset fog lal ko zik az egy há zi 
ok ta tás al kot má nyos sá gi kér dé se i vel.

A ma gyar Al kot mány bí ró ság alap ha tá ro za ta sze rint:
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7 8/1993. (II. 27.) AB-határozat. ABH 1993, 99, 102.
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„ A sem le ges ség azt kö ve te li meg, hogy is ko lái tan terv ét, szer ve ze tét és fel ügye let ét az ál lam 
úgy ala kít sa ki, hogy a ta nu lók nak a val lá si, il let ve vi lág né ze ti in for má ci ó kat és is me re te ket tár gyi-
la go san, kri ti ku san és plu ra lis ta mó don köz ve tít sék. Az ál la mi is ko la nem foly tat hat olyan ok ta tást, 
amely a szü lôk (és a gyer mek) meg gyô zô dé se fi  gyel men kí vül ha gyá sá nak mi nô sül het ne. (Ld. az 
Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak íté le tét a Kjeld sen, Busk, Mad sen és Ped er sen ügy ben, 1976. 
de cem ber 7.) Ezek a fel té te lek fe lel nek meg az ál la mi is ko lák te kin te té ben an nak a kö ve tel mény nek, 
ame lyet az Al kot mány bí ró ság a mo no pol hely zet ben lé vô or szá gos köz szol gá la ti rá di ó ra és te le ví zi-
ó ra ha tá ro zott meg a vé le mény sza bad ság ér vé nye sü lé se ér de ké ben. Az er re vo nat ko zó szer ve ze ti 
meg ol dá sok ugyan is ak kor al kot má nyo sak, ha el vi leg ké pe sek biz to sí ta ni a tár sa da lom ban meg lé-
vô vé le mé nyek tel jes kö rû, ki egyen sú lyo zott ará nyú és va ló ság hû ki fe je zés re ju tá sát (37/1992. (VI. 
10.) AB-határozat). Ezek az is mér vek az ál la mi is ko lák ra is meg fe le lô en ér vé nye sek. A sem le ges 
ál la mi is ko la te hát nem le het el kö te le zett egyet len val lás vagy vi lág né zet mel lett sem, ha nem a 
sza bad és meg ala po zott vá lasz tás le he tô sé gét kell nyúj ta nia. A vi lág né ze ti is me re tek tel jes kö rû, 
ki egyen sú lyo zott ará nyú és tár gyi la gos ta ní tá sá nak az is ko la mû kö dé se egé szé ben kell meg va ló-
sul nia. Tár gyi la gos ta ní tás ese tén az ál lam nem kény sze rít het egyet len ta nárt sem ar ra, hogy sa ját 
meg gyô zô dé sét elhall gas sa.” 8

A 18/1994. (III. 31.) AB-határozatban el bí rált ügy ben az in dít vá nyo zó al kot má nyos sá gi szem-
pont ból a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény (Ktv.) két ren del ke zé sét is ki fo gá sol ta. A 81. 
§ (1) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben, ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz ményt nem he lyi ön kor mány zat, 
il let ve ál la mi szerv tart ja fenn, a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény val lá si, il let ve vi lág né ze ti te kin tet ben 
el kö te le zett in téz mény ként is mû köd het. A tör vény 125. § (1) be kez dé se pe dig úgy ren del ke zik, 
hogy a Ktv. ha tály ba lé pés ét kö ve tô en öt tan évig, il le tô leg öt ne ve lé si évig to vább mû köd tet he tô a 
he lyi ön kor mány zat, il let ve ál la mi szerv ál tal fenn tar tott, e tör vény ha tály ba lé pé se elôtt lét re ho zott, 
vi lág né ze ti leg el kö te le zett ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény. Ed dig az idô pon tig a fenn tar tói jo go kat e 
tör vény ben fog lal tak sze rint ren dez ni kell.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Ktv. e ren del ke zé sei azért al kot mány el le ne sek, mert a vi lág né zet alap ján 
hát rá nyos meg kü lön böz te tést tar tal maz nak: nem te szik le he tô vé az ál lam, il let ve az ön kor mány zat ok 
szá má ra vi lág né ze ti leg el kö te le zett is ko la ala pí tá sát, il le tô leg a Ktv. ha tály ba lé pés ét kö ve tô öt éven 
túl ilyen is ko la fenn tar tá sát. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az ál lam sze re pét, fel ada ta it az 
ok ta tás ban is meg ha tá roz za sem le ges sé gé nek az egyen lô em be ri mél tó ság fel tét len tisz te le té bôl, 
va la mint a mo dern tár sa dal mak meg szün tet he tet len plu ra liz mu sá ból fa ka dó kö te le zett sé ge, az a 
jog ál la mi alap elv, hogy az ál lam esz mei, ide o ló gi ai, vi lág né ze ti kér dé sek ben nem fog lal hat ál lást, 
nem azo no sít hat ja ma gát egyet len egy ház ta ní tá sá val sem, egyet len egy ház zal sem kap cso lód hat 
ös  sze in téz mé nye sen, és kü lö nö sen nem fog lal hat ál lást hit be li igaz sá gok kér dé sé ben. Az ál lam 
sem le ges sé gét több al kot má nyos ren del ke zés is elô ír ja, il le tô leg konk re ti zál ja. Így el sô sor ban az 
Al kot mány 60. § (3) be kez dé se, mely ki mond ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban az egy ház az ál-
lam tól szét vá laszt va mû kö dik.

„Az Al kot mány bí ró ság az idé zett 4/1993. (II. 12.) AB-határozatában rész le te sen ki fej tet te ál lás-
pont ját az ál lam sem le ges sé ge és a val lás sza bad ság hoz va ló jog ös  sze füg gé sé rôl és al kot má nyos 
ér tel mé rôl. Esze rint az ál lam nak val lá si kér dé sek ben sem le ges nek kell len nie. A sem le ges ség el vé-
bôl, az ál lam és az egy ház szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó al kot má nyos té tel bôl pe dig az kö vet ke zik, 
hogy az ál lam csak is vi lág né ze ti leg sem le ges ok ta tá si in téz mé nyek fel ál lí tá sá ra, mû köd te té sé re 
és fenn tar tá sá ra kö te les. Ez zel az al kot má nyos kö ve tel mén  nyel nem áll el len tét ben a Ktv.-nek az 
a tá ma dott ren del ke zé se, amely sze rint a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény val lá si, il let ve vi lág né ze ti te-

8 4/1993. (II. 12.) AB-határozat. ABH 1993, 48, 56. Ki eme lés tô lem – P. P.
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kin tet ben el kö te le zett in téz mény ként is mû köd het, ha azt nem ál la mi, il let ve he lyi ön kor mány za ti 
szerv tart ja fenn.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott ar ra, hogy a je len le gi – át me ne ti – hely zet ben az ún. „ál la mi” 
és „egy há zi” is ko lák al kot má nyo san kí vá na tos szer ve ze ti el kü lö ní té se még nem va ló sult meg min-
de nütt. A cél a tel jes szer ve ze ti el kü lö ní tés, át me ne ti meg ol dá sok kal azon ban idô le ge sen szá mol ni 
kell. Így eb ben az át me ne ti hely zet ben elô for dul hat az is, hogy az ál lam vagy a he lyi ön kor mány zat 
az ál ta la fenn tar tott ok ta tá si in téz mény ben val lá si lag el kö te le zett ne ve lést en ge dé lyez, amely eset re 
nyil ván va ló an nem vo nat ko zik az ál la mi is ko la val lá si sem le ges sé gé nek követelménye.” 9

Az Al kot mány bí ró ság hi vat ko zott ha tá ro za tá ban ki fej tet te azt is, hogy a sem le ges ál la mi is ko lák 
mû köd te té sé vel az ál lam még nem me rí tet te ki kö te les sé gét. Az ál lam in téz mény vé del mi kö te le-
zett sé gé nek az fe lel meg, ha meg te rem ti a val lá si lag el kö te le zett ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek 
lét re jöt té nek jog sza bá lyi fel tét ele it, és azo kat an nak meg fe le lô en tá mo gat ja, ami lyen arány ban 
ezek az in téz mé nyek ál la mi, il le tô leg ön kor mány za ti fel ada to kat vál lal tak át.

EGY HÁ ZI IN GAT LA NOK (KÁR PÓT LÁS)

A kö zép-ke let-eu ró pai or szá gok ban be kö vet ke zett rend szer vál tás meg te rem tet te a val lás gya kor lás 
sza bad sá gát, azon ban az egy há zak anya gi hely ze te a szo ci a liz mus év ti ze dei so rán erô tel je sen meg-
ren dült, így az egy há zak nem ren del kez tek azok kal a for rá sok kal, ame lyek szük sé ge sek ah hoz, hogy 
meg növekedett val lá si, kul tu rá lis, egész ség ügyi, ok ta tá si és egyéb fel ada ta ik nak ele get te gye nek. 
Ezért me rült fel több or szág ban, így Ma gyar or szá gon is, hogy az egy há zak funk ci ó juk el lá tá sá hoz 
szük sé ges in gat lan jut ta tás ban ré sze sül je nek, még pe dig le he tô ség sze rint a ko ráb ban tu laj do nuk ban 
állt, majd a kom mu nis ta ura lom ide jén ál la mo sí tott épü le tek tu laj don jo gá nak vis  sza nye ré sé vel.

A kér dés jo gi sza bá lyo zá sa Ma gyar or szá gon azért volt kü lön is ér de kes, mert a ma gán sze mé-
lyek ese té ben rep ri va ti zá ci ó ra (az ere de ti leg tu laj do nu kat ké pe zô va gyon tár gyak vis  sza jut ta tá sá-
ra) nem ke rült sor. A volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té rôl szó ló 1991. évi XXXII. tör vény 
(Etv.) az egy há zak nak tör té nô in gat lan jut ta tást egy fe lôl az el kö ve tett sú lyos jog sér té sek rész be ni 
or vos lá sá nak szán ta, más fe lôl ez zel az egy há zak nak te vé keny sé gük foly ta tá sá hoz szük sé ges tár-
gyi, anya gi fel té te lek biz to sí tá sát cé loz ta. Az Al kot mány bí ró ság hoz ér ke zett in dít vá nyok sze rint a 
tör vény al kot mány el le ne sen tesz kü lönb sé get a kár pó tolt egy há zak és a töb bi egy ház kö zött, il let ve 
al kot mány el le ne sen rep ri va ti zál ja az egy há zak va gyo nát.

Az Etv. 1. és 2. §-a sze rint át adan dó in gat la nok az ál la mo sí tá sok elôtt is a 2. § (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott cé lo kat szol gál ták, s most is e cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ge sek; az in gat la nok az 
egy ház tény le ges te vé keny sé ge sze rint szük sé ges mér ték ben és idô ben ke rül nek egy há zi tu laj don ba 
és hasz ná lat ba. Ezek ben az ese tek ben a hang súly a „funk ci o na li tá son” van, az az az egy há zak fel adat-
el lá tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sán; bár az in gat la nok tu laj don ba adá sa egy ben az 
egy há zak tu laj do ni sé rel me i nek bi zo nyos mér té kû or vos lá sát is je len ti. Az egy ház tu laj do na az aláb bi 
cé lok ra ad ha tó vis  sza: hit élet, szer ze tes kö zös ség mû kö dé se, ok ta tás, ne ve lés, egész ség ügyi, szo ci á lis 
cél, if jú ság- és gyer mek vé de lem, kul tu rá lis cél. Az Etv. el sô sor ban nem a tu laj don jog ban, ha nem a 
val lás gya kor lás al kot má nyos jo gá ban az ál lam ál tal oko zott sé rel me ket egyen lí ti ki.

„Az Etv.-ben ked vez mé nye zett egy há zak nem vet he tôk ös  sze bár mely, nem gaz da sá gi cé lú jo gi 
sze mél  lyel, ha nem csak is ös  sze ha son lít ha tó funk ci ó jú, sze re pû, nagy ság ren dû és au to nó mi á jú 
jo gi sze mé lyek kel, ame lyek tu laj do na szin tén szo ro san kö tô dik va la mely alap ve tô jog el lá tá sá hoz. 
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9 18/1994. (III. 31.) AB-határozat. ABH 1994, 88, 90.
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[1] Az egy há zak nem kö rül ha tá rolt rész te vé keny ség re vagy meg ha tá ro zott ér de kek kép vi se le té re 
szer ve zôd nek, mint a gaz da sá gi tár sa sá gok vagy az egye sü le tek, pár tok, szak szer ve ze tek, ha nem 
val lás gya kor lá sá ra. A val lás vi szont a hí vô szá má ra a tel jes sze mé lyi sé get és az élet min den te rü-
le tét érin ti és meg ha tá roz za. [2] A val lás sza bad ság ga ran tá lá sá tól el vá laszt ha tat lan az egy há zak 
mû kö dô ké pes sé ge. (…)

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság nem ál la pí tott meg al kot mány el le nes meg kü lön böz te tést 
az egy há zak és más jo gi sze mé lyek kö zött az Etv. 1. és 2. §-a te kin te té ben.

Mi vel ez az át adás olyan in gat la no kat ölel fel, ame lye ket a jo go sult egy há zak ko ráb ban is a 
val lás gya kor lás hoz va ló jog meg va ló sí tá sá ra hasz nál tak, és most is ugyan er re a cél ra, a tény le ges 
szük ség le tek mér té ke sze rint igé nyel he tik vis  sza ôket, és  sze rû oka van an nak is, hogy mi ért nem 
ren del ke zik ez a tör vény in gat lan jut ta tá sok ról olyan egy há zak szá má ra, ame lyek a tu laj don el vo ná-
sok ide jén nem mû köd tek, vagy ilyen sé rel met nem szen ved tek. Az egy há zak ál la mi tá mo ga tá sá-
nak ál ta lá nos kér dé se ugyan is kü lön bö zik az e tör vény ben sza bá lyo zott sa já tos prob lé má tól: itt 
el sô sor ban nem a tu laj don jog ban, ha nem a val lás gya kor lás al kot má nyos jo gá ban az ál lam ál tal 
oko zott károk hely re ál lí tá sá ról van szó.” 10

Az Al kot mány bí ró ság sze rint te hát az egyes in gat la nok egy há zak nak tör té nô vis  sza adá sa nem 
az ál lam ál tal el kö ve tett egy ko ri tu laj don sér tést, ha nem a val lás gya kor lás alap ve tô jo gá nak egy ko ri 
csor bí tá sát kom pen zál ja. 11

Ös  sze fog lal va az al kot mány bí ró sá gi dön té sek bôl is le szûr he tô ta nul sá go kat: „az ál lam, mint 
olyan ál ta lá ban vett sem le ges sé gé rôl” be szél ni ér tel met len. Na gyon is fon tos kö ve tel mény vi-
szont az ál lam nak egyes vo nat ko zá sok ban ta nú sí tott sem le ges sé ge. Ezt pél dáz za az ál lam val lá si 
sem le ges sé gé nek al kot mány bí ró sá gi ér tel me zé se. A plu rá lis ér té ke ket vé dô el já rá si sem le ges ség 
gyak ran az ál la mot igen csak ak tív cse lek vés re kész te ti. Egy- e gy ilyen konk rét vo nat ko zás ban le het 
csak az ál lam sem le ges sé gé rôl be szél ni. Ez egy ér tel mû en az együtt mû kö dés né met mo dell jé hez 
áll a leg kö ze lebb, no ha az al kot mány idé zett sza bá lya az ál lam és egy ház el vá lasz tá sá ról in kább 

„ame ri kai stí lus ban” író dott. Ez le het az egyik oka an nak, hogy a na pi po li ti kai tö rek vé sek ben meg-
fi  gyel he tô az ál lam és egy ház el vá lasz tá sá nak szi go rú meg kö ve te lé se épp úgy, mint kö ze le dé sük 
tá mo ga tá sa és he lyes lé se.

Nem vé let le nül kezd tem esz me fut ta tá so mat an nak elô re bo csá tá sá val, hogy az ál lam és egy ház 
vi szo nyá nak or szá gon ként el té rô a gya kor la ta. Ma gyar or szá gon e vi szony jo gi ke re te it az al kot-
mány és az azt ér tel me zô Al kot mány bí ró ság min den ki re kö te le zô ha tá ro za tai rög zí tik. E sza bá lyok 
az ál lam val lá si sem le ges sé gé nek el vé re épül nek, a ke re tek azon ban vál toz nak és vál toz tat ha tók. 
Ezért tel je sen ért he tô, hogy fo lya ma tos vi ta zaj lik az ál lam vi lá gi jel le gé nek, sze ku la ri zált sá gá nak 
ha tá ra i ról. Azt, hogy a vi ta sok szor éles konfl  ik tu sok hoz ve zet, a va la mi lyen mér ték ben min den 
ol da lon je lent ke zô tü rel met len ség okoz za. Már pe dig tü re lem és pár be széd nél kül a jog meg le he-
tô sen te he tet len ma rad.

10 4/1993. (II. 12.) AB-határozat. ABH 1993, 48, 65. Ki eme lés tô lem – P. P.
11 Só lyom Lász ló 2001. Az al kot mány bí rás ko dás kez de tei Ma gyar or szá gon. Bu da pest: Osiris. 491.
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