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1. Az egyházi vagyon különböző formáit az 1917- 

ben kihirdetett Coclex iuris canonici (továbbiakban CIC 
[1917]) négy fő csoportba sorolta:1

1) a templom vagyona [bona fabricae],-
2) az ún. javadalmi vagyon [bona beneficii],3
3) a testületi vagyon [bona corporationis, bona 

capituli, bona ordinis, bona consociationis],
4) illetve az alapítványi, fiduciariusi és az intézeti 

vagyon [bona causarum piarum].4 Az utóbbin belül, 
amely kategória lényegében a sajátos -  és az alapítótól 
meghatározott -  egyházi célra rendelt vagyontömeget 
jelentette, a jogalkotó két fajta alapítványt külön
böztetett meg: az önálló (causa pia) és a nem önálló (pia 
fundatio) alapítványt.5

Az előbbi jellegzetessége, hogy olyan cél vagyon, 
amelynek maga a vagyon az alanya és mindig jogi 
személyiséggel rendelkezik. Ide sorolhatók voltak az 
egyes egyházi intézmények. A második fajta jelölte a 
valamely jogi személyre bízott vagyont, amelynek éves 
bevételéből meghatározott istentiszteleti vagy egyéb 
vallásos cselekményeket kellett végezni.6

2. Az említett egyházi kegyes intézmények, amelyek 
különböznek mind a világi, mind pedig a kegyes világi 
intézményektől, létrejöhettek úgy, hogy mint intéz
mények nem voltak jogi személyek, hanem valamely 
egyházi jogi személyre voltak bízva. Ezeket a jogi 
személyeket nevezte az egyházjog persona fiduciaria- 
nak vagy fidei commissoria-nak.7

De úgy is létrejöhettek, hogy az illetékes egyházi 
hatóság magát az intézményt ruházta fel jogi személyi
séggel.8

Az így megszületett jogi személy lehetett testületi, 
vagy nem testületi.9 A testületi jogi személyek között 
találjuk a székes és társaskáptalant-, a kardinálisok kol
légiumát; a szerzetesrendet, annak tartományát vagy 
rendházát; a társulásokat, jóváhagyott harmadrendeket, 

—  vagy confraternitásokat.'0 Nem testületi intézmény

megalakulhatott mint jogi személy más kegyes 
intézmény javaiból, amelyre példa az egyházmegyei 
szeminárium létesítése. Azonban az is előfordulhatott, 
hogy egy új, nem testületi intézményt egy már létező 
jogi személy kezelésére bízták. Ennek szokásos formá
ja volt, amikor egy kórházat, szegényházat, nevelőin
tézetet, idősek otthonát, lelkigyakorlatos házat egy 
meghatározott plébániára, vagy egyházmegyére, esetleg 
szerzetesrendre bízott a helyi ordinárius.11

3. A CIC (1917) az 1544-1551. kánonokban szabá
lyozta a pia fundatio-k tevékenységét. A kegyes-, vagy 
istentiszteleti alapítványok, mint már említettük, arra 
voltak rendelve, hogy bevételükből az az egyházi jogi 
személy, amelyre az alapítvány kezelését rábízták, 
évente meghatározott gyakorisággal örökre, vagy 
legalábbis 'hosszú időn keresztül’ szentmisét (vö. 
alapítványi mise), illetve más jámbor cselekedetet vé
gezzen.12 Az alapítvány így a megbízott jogi személy 
tulajdonába került, de azt, mint 'kötött célú vagyon’-t 
köteles volt az alapítók által meghatározott célra fordí
tani. Ebből viszont egyértelmű, hogy ha az alapítványi 
vagyontömeg megszűnt, egyúttal a jogi személy által 
vállalt kötelezettségek is megszűntek.13

4. Az egyes egyházi -  kegyes -  alapítványok tárgy
körének legfontosabb kapcsolódó kérdése, hogy azok 
mennyiben minősülnek egyházi tulajdonnak, illetve, 
hogy létezésük mennyiben tekinthető jogilag releváns
nak a magyar magánjog számára.

Az 1941. november 11-12-én megtartott Esztergomi 
Főegyházmegyei Zsinat több paragrafusban is szabá
lyozta az egyházi alapítványok kérdését.14 Figyelemre 
méltó a 362.§. rendelkezése, mely szerint vagyon
kezelés szempontjából a templom vagyonához számí
tandók mindazok az ingatlanokból, értékpapírokból és 
tőkékből álló kegyes alapítványok, amelyeknek 
kezelését a plébániahivatalra bízták.1'’ A zsinati 
határozatok a plébánost, plébános helyettest, illetve a 
templomgondnokot jelölték meg, mint a plébániára 
bízott kegyes alapítványi vagyon képviselője és védője 
(vö. 369.1).16 Sőt, a 370. §-ban rögzített eskü formula, 
melynek letételére kötelezve voltak az egyházi 
főhatóság által kinevezett gondnokok, kifejezett for
mában tartalmazta, hogy „(...) az egyházközség temp
lomának vagyonát, valamint a hozzá kötött kegyes 
alapítványokat (...)” a legjobb tudása szerint védi. Az 
említett két rendelkezés azon az elven alapul, hogy min
den plébániai vagyont a 'helyi szervek’, azaz a 
plébános, vagy a gondnok kezel az egyházmegyei 
hatóság ellenőrzése mellett. Továbbá, hogy az ún. 
Főegyházmegyei Alapítványi Hivatal kezelésébe csak 
olyan plébániai alapítványi vagyon tartozik, amelynek 
alapítói ezt kifejezetten kikötötték.17 Ez utóbbi 
alapítványok vagyonát a plébániai vagyonkezelésnek 
mindössze nyilvántartásba kell vennie, illetve a 
Főegyházmegyei Alapítványtól átutalt részéről elszá
molnia.

Ezekből a rendelkezésekből úgy tűnik, hogy 1941- 
ben az egyes kegyes alapítványok vagyonát az adott 
terület szerint illetékes egyházmegye vagyonának
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részeként tartották számon, amelyet meghatározott 
'helyi szervek’ kezeltek.

Érdemes azonban egy pillantást vetni a területet érin
tő régi magyar állami jogi normákra.18 A kegyes 
alapítványok megítélésében a magyarországi állami jog 
-  szemben a kánoni előírások viszonylagos 
állandóságával -  jelentős változásokon ment keresztül. 
Jogtörténeti lég feltétlenül utalnunk kell mind az ősiség 
intézményére, mind a főkegyúri jog érvényesülésére. 
Bár tény, hogy az 1848. évi 15. te. eltörölte az 
ősiséget,19 de az ún. holtkézi törvények továbbra is 
hatályban maradtak. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy 
a Kúria 1896. február 1-jei elvi döntése ellenére, amely 
elavultnak minősítette a holtkézi törvényeket és két
ségbe vonta hatályukat, nem született 1949-ig olyan új 
jogszabály, amely rendezte volna a kérdést.

Amennyiben a Corpus liiris Hungarici anyagára 
fordítjuk figyelmünket, a forrásokból egyértelműnek 
tűnik az egyházi kegyes alapítványok közjogi jellege, 
amely nyilvánvalóan alapvetően különbözött a jelenleg 
hatályos magyar Alkotmányban érvényesülő elválasz
tási modelltől.

A korabeli közjogi jelleg alapvetően a főkegyúri jog 
következetes alkalmazására vezethető vissza.20 Itt csak 
az 1723. évi 71. tc.-t említjük,21 amely, hivatkozva az 
1715. évi 60. te.-re (királyi felügyelet az iskolai 
alapítványok felett),22 minden kegyes alapítvány 
ellenőrzését az uralkodónak tartotta fenn. A törvény
cikk nyomán 1724. december 3-ával jött létre a hely
tartótanácson belül az a bizottság, amelynek az összes 
püspökség területén működő minden egyes alapítványt 
számba kellett vennie.23

Tegyük hozzá, hogy a kérdés szemmel láthatóan nem 
rendeződött, amit jelez II. József 1784. június l-jei ren
deleté, amelyben a törvényhatóságokat kötelezte a 
kegyes alapítványokról szóló pontos kimutatás 
elkészítésére. Ettől már csak egy lépés minden 
alapítvány alaptőkéjének a kincstárba történő kötelező 
befizetése, amiről az 1785. november 2-ai rendelet 
intézkedett. A probléma a jóval későbbi 9.555/1863 sz. 
helytartótanácsi rendelettel jutott nyugvópontra, amely 
kijelentette, hogy az állami hatóság az egyházi kegyes 
alapítványok ellenőrzésétől eltekint.

Tudjuk azt, hogy Magyarország magánjogi 
törvénykönyv javaslata, amelyet az igazságügy minisz
ter 1928. március I-jével terjesztett az Országgyűlés 
Képviselőháza elé, a Személyekről szóló rész^82.§- 
ához24 fűzött kiegészítésben úgy rendelkezett, hogy a 
kegyes alapítvány létesüléséhez nem szükséges az 
alapítólevél előzetes bemutatása és annak állami 
jóváhagyása. Sőt az sem elengedhetetlen, hogy az 
alapítólevél az alapítvány szervezetét meghatározza, 
esetleg azt egy már létező szervezetbe beillessze, mivel 
arról az ún. főfelügyeleti szerv intézkedik (vö. 
5633/1928).25 A törvényjavaslatból nem egyértelmű 
azonban, mit tekint a jogalkotó 'egyházi alapítvány
nak’. A 93.§ alapján úgy tűnik, mintha ezt alapvetően 
az alapítvány célja határozná meg,26 azaz egyházi, ha a 
célja egyházi jellegű (részletes felsorolását lásd fent).

A !05.§ viszont azt sejteti, hogy azt nevezhetjük 
'egyházi alapítványnak,’ amelynek a kezelőszerve egy
házi intézmény.27

A két világháború közötti magyar magánjog minden 
kegyes alapítványt, kánonjogi jellegzetességeitől 
függetlenül, jogi személynek tekintett. Ennek prob
lematikájáról jó összefoglalást közölt Feketekuthy 
László a Magyar katolikus egyházi vagyonjog című 
munkájában.28 A Magánjogi törvénykönyv javaslat 
103.§-a lehetővé teszi a főfelügyeletet gyakorló állami 
hatóságnak az alapítványok összevonását vagy 
megszüntetését, különösen akkor, ha annak célja már 
nem tekinthető hasznosnak, vagy ellenkezik az alapító 
szándékával.29 Ezt az elvet a Kúria 2592/1931 sz. dön
tése is tartalmazza. Az így megszüntetett egyházi 
alapítvány vagyonát a törvényjavaslat l05.§-a az 
illetékes egyházi hatóság rendelkezésére bocsátandónak 
ítéli. Ez egybecseng a korábban említett 1941. évi 
Esztergomi Zsinat koncepciójával, a kegyes alapítvá
nyok vagyonának tulajdonjogáról. Az egyházi alapít
ványokkal kapcsolatos magyar jogfejlődés végére az 
1948. évi XXXIII. te. tesz pontot, amellyel sor került az 
alapítványok államosítására.30

A KEGYES ALAPÍTVÁNYOKRA 
VONATKOZÓ HATÁLYOS 
EGYETEMES KÁNONJOG
A hatályos Egyházi Törvénykönyv31 az 1303. kánon

ban a kegyes alapítványok közé sorolja az
1) önálló kegyes alapítványokat, amelyek a vallá

sosság, az apostoli tevékenység, továbbá a lelki vagy 
anyagi jellegű irgalmas szeretet tetteivel kapcsolatos 
célok érdekében jöttek létre és egyúttal az illetékes egy
házi hatóság jogi személynek ismert el;

2) nem önálló kegyes alapítványokat, amelyek 
meghatározott hivatalos jogi személyeknek adott anya
gi javak, azzal a teherrel, hogy évi jövedelmükből 
meghatározott ideig miséket szükséges bemutatni, vagy 
esetleg más, az előző pontban felsorolt célokra kell 
fordítani.32

Az 1306. kánon rendelkezése szerint33 az 
alapítványokat (még a szóbeli jellegűeket is) írásban 
kell rögzíteni, amely okmányokat az egyházmegyei le
véltárban, másodpéldányát pedig az alapítványban 
részesült jogi személy levéltárában kell elhelyezni.34

Olyan új tipológiáról beszélhetünk tehát a kegyes 
alapítványok kapcsán,35 amelyben a plébánia és az egy
házmegye rendelkezik automatikusan, magánál a jognál 
fogva jogi személyiséggel (vö. 373. kánon, 515. kánon 
3-§),36 így a székesegyházak és a plébániatemplomok 
önálló jogi személyiségének fenntartására, illetve elis
mertetésére nincsen szükség. Hozzá kell tennünk, hogy 
a hatályos egyházjog ezt már nem is írja elő.37 Az 1983- 
as Egyházi Törvénykönyv alapján csak a hivatalos jogi 
személy tulajdona tekinthető egyházi vagyonnak,38 ez 
pedig újdonság az 1917-es Codex iitris canonici-hez 
képest, amely nem ismerte a hivatalos és magán jogi 
személy megkülönböztetését. _



Jog_________
A KEGYES ALAPÍTVÁNYOK JOGÁLLÁSA 
MAGYARORSZÁGON AZ 1990. ÉVI IV. TV. 
HATÁLYBA LÉPÉSE UTÁN

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 
egyházakról szóló 1990. évi IV. tv. II. fejezetében, az 
egyházak nyilvántartásba vételéről rendelkezve megál
lapítja, hogy az egyes egyház illetékes megyei vagy 
Fővárosi Bíróság előtti nyilvántartásba vételéhez, be 
kell nyújtani annak alapszabályát. Ennek az alapsza
bálynak az általános alakisági kritériumok mellett tar
talmaznia kell azt, ha az egyház valamely szervezeti 
egysége jogi személy, illetve ezek megnevezését (vő. 
9.§ |2] b).39 A 13.§ (2) pedig leszögezi, hogy „az egy
ház és -  ha az alapszabály így rendelkezik -  az egyház 
önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti 
egysége (szervezete, intézménye, egyházközsége stb.) 
jogi személy.” A BH 1996. 58 szerint az egyházi jogi 
személy kérdésében kizárólag az egyház szervei jogo
sultak dönteni összhangban az 1990. évi IV. tv. 13.§ 
(3), 15.§ (2) és a 20.§ (1) bekezdéssel.40

Azok acélok, melyekre mind az 1917-es, mind pedig 
a hatályos Egyházi Törvénykönyv alapján létesülhet- 
tek/hetnek kegyes alapítványok,41 nem minősülnek gaz
dasási vállalkozási tevékenységnek Magyarországon az 
1997. évi CXXIV. tv. 2.§ (7) alapján.42

Mint az köztudott, az 1991. évi XXXII. tv.43 a volt 
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről a 
2^§-ban úgy rendelkezett, hogy az egyházak részére át 
kell adni azokat az ingatlanokat, amelyek hitéleti, 
szerzetes vagy diakónus (diakonissza) közösség 
működését; oktatást, nevelést; egészségügyi, szociális 
ill. kulturális célt szolgálnak, továbbá azokat az ingat
lanokat (vagy helyette annak megfelelőt), amelyeket az 
egyház ténylegesen birtokol.44 Ez a törvény nem 
határozza meg pontosan az 'egyházi tulajdon’, 'egyházi 
ingatlan’ fogalmát, ahogy más állami rendelkezés sem.

ÖSSZEGZÉS
Mindezek alapján úgy tűnik, hogy az 1948 előtt 

létesült egyházi alapítványok tekintetében vitatható 
mennyiben számítanak minden tekintetben 'egyházi'

J  egy zetek-------------------------------------------------------
* Elhanezoit Dobogókőn. 2003. november 14-én.
' CIC (T917) Cann7 1472-1481. 1489-1494. 1544-1551.
2 Vő. CIC (1917) Can. 1475-§ 2. Si, nullo legitimo detemus imped- 

imento. obligaiioni reciiandi horas canonicas non satisficerii. 
fructus pro rata omissionis non facit suos, eosque fabricae eccle- 
siae aut Seminario dioccsano tradai vei in pauperes erogel.

2 Vö. CIC (1917) Can. 1472 -  Quilibet beneficiarius. capta legi
timé beneficii possessione, omnibus iuribus fruitur lám tempora- 
libus quam sipritualibus, quac bcneficio adnexa sinl.

4 CIC (1917) Can. 1489-ij I. Hospitalia, orphanotrophia aliaque 
similia instituta. ad opera religionis vei caritatis sive spirituális 
sive temporalis dcslinata, possunl ab Ordinario loci erigi cl per 
eius decretum persona iuridica in Ecclesia constitui. Vö. Can. 
1490-§ I. In tabulis fundalionis pius fundator accurale describai 
totam instituli conslituiionem. finem. dotationem. administra- 
tionem et régimen, usum redituum et successionem in bona. casu 

_  exsiinctionis ipsius instituti.

tulajdonnak és mennyiben tartoznak állami kompe
tenciába az akkori közjogi jogállás következtében. 
Azonban ez a vita akadémikus, hiszen az 1948-ban 
bekövetkezett államosítással ezek az alapítványok 
kikerültek az egyházi tulajdon köréből.

A hatályos magyar Ptk (1959. évi IV. tv) a 
köztestületeket önkormányzattal és nyilvántartott 
tagsággal rendelkező olyan szervezetekként írja le, 
amelyek létrehozását törvény rendeli el, és legalább 
törvényileg meghatározott közfeladatokat látnak el.45 
Nyilvánvaló azonban, hogy a katolikus Egyház jogában 
létező alapítványok létrehozását nem állami törvény 
rendelte el, és nem ruházhatóak fel közfeladatokkal, 
továbbá -  ellentétben a két világháború közötti állami 
gyakorlattal -  nem rendelkeznek állam által elismert 
automatikus jogi személyiséggel 46

A szocialista típusú állami berendezkedés alatt nem 
beszélhettünk olyan egyházi tulajdonban működő 
alapítványokról, melyekhez az akkor hatályos magánjo
gunk jogkövetkezményeket kapcsolt. Az 1991. évi 
XXXII. tv. alapján, az 1990. évi IV. tv. és a hatályos 
magyar Alkotmány koncepcióját követve, sor került az 
’egyházi’-nak nevezett ingatlanok tulajdoni ren
dezésére, amely kiegészült az 1999. évi LXX. tv.-nyel a 
Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a 
Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és 
hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint 
néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20- 
án, Vatikánvárosban aláírt megállapodás kihirde
téséről 47 Ezek a törvények nem elsősorban az egyes 
'egyházi' tulajdonba sorolt ingatlanok eredeti jogi 
helyzetének tisztázására törekedtek, hanem „az 
elkövetett súlyos jogsértések részbeni orvoslása, 
részben pedig az egyházaknak az 1990. IV. törvényben 
említett tevékenységük folytatásához szükséges tárgyi, 
anyagi feltételek biztosítása érdekében" jártak el.4x

1990-nel tehát egy lényegében új jogi helyzet állt elő 
a magyarországi állami egyházjog területén. így a jelen
leg egyházi kegyes alapítványként létező alapítványok 
jogállása az egyházjog szerint a hatályos Egyházi 
Törvénykönyv 1299-1310. kánon alapján értelme
zendő,49 függetlenül attól, hogy azok létezése releváns- 
e, vagy nem a magyar magánjog számára. 5 6 7 8 9 * * * *

5 Vö. BÁNK J.: Kánoni jog, II. (Bp„ 1963. 372. p.)
6 NAZ, R. (ed.): Dictionnairc de Droit Canoniquc, VI. (Paris 1957. 
395-400. pp.)

7 EICHMANN, E.-MÖRSDORF. K.: Lchrbuch des Kirchenrechts 
auf Grund des Codex Iuris Canonici. II. (Padernborn 1953. 
457--161. pp.)

8 CIC (1917) Can. 100-§ 1. Calholica Ecclesia el Apostolica Scdes 
morális personae radonéin habén! ex ipsa ordinatione divina; 
ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam sortiuntur 
sive ex ipso iuris praescriplio sive ex speciali competentis 
Superioris ccclesiaslici concessione dala per formale decretum ad 
finem religiosum vei carilativum.

9 CIC (1917) Can. 9 9 -  In Ecclesia. praeler personas physicas, sunt
etiam personae morales, publica auctoritate constitutac, quac dis-
tinguuntur in personas morales collegiales et non collegiales, ut
ecclesiac. Seminaria, bencficia, ele.

1,1 BÁNK J.: Kánoni jog, 1. (Bp.. 1960. 356-357. pp.)
1 8



történeti siemle
11 Leó XIII. Const. Conditae a Christo, 8 dec. 1900 (GASPARRI. 

P.-SERÉDI. J. [ed.]: Codicis iuris canonici fontes. III. (Typis 
polyglottis Vaticanis 1933. 562-566. pp.) Vö. CIC (1917) Can. 
!49l-§ 2. Imo licei in personam moralcm non sint erecta et domui 
religiosac coneredita. si quidem agaturdc domo rcligiosa iuris 
dioecesani. iurisdictioni Ordinarii loci penitus subduntur; si de 
domo religiosa iuris pontificii. episcopali vigilantiae subsunt 
quod spectat ad religionis magisteria. jonestatem morum, cxcita- 
tioncs pietatis, saxrorum administrationem.
Vö. CIC (1917) Can. 1544-§ I. Nomine piarum fundationum sig- 
nificantur bona tcmporalia alicui personae morali in Ecelesia quo- 
quo modo dala, cum onere in perpetuum vei in diuturnum tempus 
ex reditibus annuis aliquas Missas celebrandi. vei alias praefinitas 
lunctiones ecelesiasticas cxplendi. aut nonnulla pietatis el cari- 
tatis opera pcragendi. § 2. Fundatio. legitimé acceptata. naturam 
induit contractus synallagmatici: ilo itt facias.

11 Vö. SÍPOS, S.: Enchiridion Iuris Canonici, (Romáé, 1954. 
705-706. pp.)

14 SZÚROM! Sz. A.: Adalékok az Esztergomi Főegyházmegye 
1941. évi zsinatának határozataihoz, in BEKE M. (szerk.). 
[Miscellanea Ecclesiac Strigoniensis II], (Bp., 2004.)

15 Az Esztergomi Főegyházmegyei Zsinat (1941. nov. 11-12.) 
határozatai. (Bp., 1942. 123. p.)

16 Az Esztergomi Főegyházmegyei Zsinat. 125. p.
17 349. §. Miden plébániai vagyont az illetékes helyi szervek kezel

nek a kegyúr. az esperes, főesperes és a főegyházmegyei hatóság 
ellenőrzése mellett. A főegyházmegyei alapítványi hivatal 
kezelésébe csak a plébániai vagyon bocsátandó, amelynek ala
pítói azt kikötötték, vagy az a vagyon, amelyet a főegyházmegyei 
hatóság az alapítványi hivatal kezelésébe utal. Ilyen vagyont csak 
nyilvántartani kell és a főegyházmegyei alapítványi hivataltól 
kézhez vett jövedelem felhasználásáról elszámolni. A.- Eszter
gomi Főegyhávnegyei Zsinat. 118. p.

IS Vö. SZUROMI Sz. A.: Egyházi intézménytörténet [Bibliothcca 
Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitalis Calholicac de 
Pctro Pázmány nominatae 1/5], (Bp.. 2003. 205-208. pp.)

19 Corpus Iuris Hungarici. Magyar törvénytár. VII. (Bp.. 1896. 237. p.) 
BÉLI G.: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog (Institutioncs 
Juris). (Bp.-Pécs 2000.: 55. p.); Vö. ERDŐ P.: A magyarországi 
kegyuraság [In Magyar Katolikus Almanach. II. A magyar kato
likus egyház élete 1945-1985], (Bp.. 1988. 697-718. pp’).

" 5- L Ut. si qui praelatorum. aut quorumcunque bcncficiorum 
ccclesiasticorum possessores. ecelcsias. aut bcncficia, sibi con- 
credita minus curarent; aedificiaquc, et lundos instructos. dcsolari 
permiltcrant: ruinosos verő non aedifiearent: talium praelatorum. 
et quorumvis beneficiatorum proventus, per suam maiestatem 
sacratissimam (qua summum ecclesiarum patronum) in 
scqucstrum sumi. et ad rcstaurationcm praefatarum ecclesiarum 
aut acdificiorum. et lundorum reparationcm applicari valeant. §. 
2. Praeterea etiam co reflectendum; ut episcopi. et ecclesiarum 
patroni. de parochorum intertentione. et subsistentia, a populo 
(ubi necessum csset) praestanda. prospicianl. §. 3. Ideo sedecima 
dccimarum ubiquc; et etiam octava. ubi in usu fűit; parochis 
catholicis sccundum leges patrias pracstetur. [Corpus Iuris 
Hungarici, V.] (Bp., 1900. 630. p.).

-- Sacratissima sua maicstas, tamquam pientissimi patris pientis- 
simus filius, et paternarum virtutum haeres, ac vivum excmplar, 
summusque ecclesiarum Dei. ad mentem sancti Slcphani regis, 
libri 2. capitis I. et tripartitalis tituli II. part. I. in apostolico isto 
regno patronus, pii. ac salutaris voli divi Lcopoldi progenitoris et 
pracdecessoris sui desideratissmi, de restauratione ecclesiarum 
dcsolatarum, in hocce regno suo Hungáriáé existentium facti, 
benigne memor; ad ampliandum divjni numinis cultum, incre- 
mentumque orthodoxae calholicac religionis, eandem in se 
assumere; ecclesiastique non secus, ac rcligiosis, qui de abalie- 
natis bonis ecclesiaslicis sese apud suam maiestatem sacratissi- 
mam gravatos esse repraesentaverint et cdocuerint; ius et iustiti- 
am, competenti iuris via administrari facéré clementissime 
resolvit. [Corpus Iuris Hungarici. V.] (Bp., 1900. 486-488. pp.)

23 Vö. EMBER GY.: A magyar királyi helytartótanács ügyin

tézésének a története 1723-1848, (Bp.. 1940. 124, 184-185. pp.)
:j Magánjogi törvénykönyv javaslat. 82.§. Alapítvány akkor jön 

létre, ha valaki tartós célra úgy rendel vagyontárgyakat, hogy a 
vagyontárgyakat megfelelő szervezet kezelésében önálló vagyon
ként az alapítványt, mint személyt illessék.: K. I. E. H. Kegyes 
alapítvány létesüléséhez az alapítólevél előzetes bemutatása s 
ennek kormányhatósági jóváhagyása nem szükséces. 
(5856/1909.)
K. 723. E. H.

:í’ Magánjogi törvénykönyv javaslat, 93.§. Az alapítványok annak a 
kormányhatóságnak a főfelügyelete alatt állnak, amelynek 
ügykörébe céljuk természete szerint tartoznak. (...).

27 Magánjogi törvénykönyv javaslat. 105. §. (...) Egyházi célú vagy 
egyházi intézmény céljára rendelt olyan alapítvány vagyona, 
amelyet az érdekelt egyház vagy vallásfelekezet szerve kezel, az 
alapítvány megszűnése esetében az alapítványt kezelő egyházra 
vagy vallásfelekezetre száll, hacsak az alapítványi ügylet vagy 
külön törvény másként nem rendelkezik. Az államkincstár és az 
egyház vagy vallásfelekezet az ekként reászállott vagyont lehető
leg a megszűnt alapítvány céljával rokon célra fordítja.
Doktori disszertáció a Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán, (Bp., 1943.)

29 Vö. Magánjogi törvénykönyv javaslat, I03.§. ( ...) Családi 
alapítvány tekintetében ily intézkedésnek csak az érdekelt csalá
dok meghallgatásával van helye.

41 Vö. DANKÓ L.: A magyar katolikus egyház 1945-től napjainkig, 
in SOMORJAI Á.-ZOMBORI I. (szerk.): A katolikus Egyház 
Magyarországon. (Bp.. 1991. 75-82. pp. különösen 77. p.) '

31 Az egyházi törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin 
szövege magyar fordítással és magyarázattal (Szerkesztette, 
fordította és a magyarázatot írta ERDŐ P.). (Bp.. 2001 .J)
LISTL. J.-SCHMITZ. H. (Hrsg.): Handbuch des kalholischcn 
Kirchenrechts. (Regensburg I999T 1075-1076. pp.)

33 Vö. CAPARROS. E.-THÉRIAULT. M-THORN. J. (ed.): Codc 
de Droil Canoniquc bilinguc et annoté. (Montreal 1999.-940. p.).

'4 Vö. CIC (1983) 1299. kán. 2.S. Az egyház javára telt halál esetére 
szóló intézkedésekben, ha lehetséges, meg kell tartani a világi jog 
szerinti formaságokat: ha ezeket elhagyták, az örökösöket 
figyelmeztetni kell arra. hogy kötelesek teljesíteni az örökhagyó 
akaratát.

"  II diritto nel mistero della Chiesa. Ili [Quaderni di Apollinaris 
10], (Roma 1992.413^115. pp.)

M' CIC (1983) 373. kán. Csakis a legfőbb hatóságnak van joga rész- 
egyházakat alapítani: ha pedig már törvényesen megalapította őket. 
magánál a jognál fogva jogi személyiséggel rendelkeznek.: 515. 
kán. 3.§. A törvényesen alapított plébánia magánál a jognál fogva 
jogi személyiséggel rendelkezik. Vö. COCCOPALMERIO. F.:~De 
paroecia. (Roma 1991. 35. p.): LISTL. J.-SCHMITZ. H. (Hrsg.): 
Handbuch des kalholischcn Kirchenrechts, 1053-1054. pp.

37 ERDŐ P.: Egyházjog [Szent István kézikönyvek 7], (Bp.. 2003.
( 141. p.).
,SCIC (1983) 1257. kán. I.§. Az egyetemes egyház, az Apostoli 

Szentszék és az egyházban lévő egyéb hivatalos jogi személyek 
összes anyagi javai egyházi javak (...).

39 Vö. 1990. évi. IV. tv. 9.§. (3) Az egyház elnevezése már nyilván
tartásba vett egyház elnevezésével nem lehet azonos vagy 
összetéveszthető.

411 A kérdéshez ERDŐ P.: Az egyházak és az egyházi jogi személyek 
bejegyzése és képviselete, [In Az európai államok és az egyházak 
kapcsolata a megváltozott világban], (Bp., 1993. 375-378. pp.). 
Vö. FERENCZY R.: Kérdések az egyházak és szervezeteik jogi 
személyiségének a köréből, [In Magyar Jog 46 (1999) 518-529. 
pp. különösen 520. p.).

41 CIC (1983) 114. kán. I.§. A személyeknek vagy dolgoknak olyan 
együttesei, melyek az egyház küldetésének megfelelő és az egye
sek célját meghaladó célra irányulnak, vagy magának a jognak az 
előírása folytán vagy az illetékes hatóság határozatilag adott 
külön engedélye révén válnak jogi személyekké. 2.§. Az l.§-ban 
említett célnak számítanak azok a célok, amelyek a vallásosság, 
az apostoli tevékenység vagy akár lelki, akár anyagi vonatkozású-



Jog
irgalmas szereiét telteivel kapcsolatosak. 3.§. Az illetékes egyházi 
hatóság csakis személyek vagy dolgok olyan együtteseinek adja 
meg a jogi személyiséget, melyeknek célja valóban hasznos, és 
amelyek -  mindent figyelembe véve -  előreláthatólag elégséges 
eszközökkel rendelkeznek kitűzött céljuk szolgálatára. Vö. 115. 
kán. 3.§. A dolgok együttese, vagyis az önálló alapítvány lelki 
vagy anyagi javakból, vagyis dolgokból áll, és a jog meg a sza
bályzat szerint egy vagy több természetes személy vagy egy 
testület vezeti.

47 1997. évi CXXIV. Tv. 2.§ (7) Az egyház esetében nem minősül 
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek: a) hitéleti,
nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális és egészségü
gyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény működtetése, 
valamint az említett tevékenységek folytatása. (...) c) hitélethez 
szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése, (...) c) 
temető fenntartása, f) a kizárólag hitéleti, nevelési-oktatási, kul
turális. felsőoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- 
és ifjúságvédelmi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, 
tárgyi eszköz és készlet értékesítése (...) g) hitéleti, 
nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális és egészségü
gyi. sport, gyermek- és iljúságvédclmi tevékenységet szolgáló 
eszköz nem nyereségszerzési célú hasznosítása.

4-’ Vö. ERDŐ P.: A katolikus egyház álláspontja az egyházi ingat
lanok ügyében, in Partnerek vagy ellenségek? Az egyházak és az 
állam viszonyáról [Egyházfórum konferencia], (Bp., 1992. 
44-53. pp.).

JJ Vö. 1991. évi XXXII. tv. I .§( I) E törvény hatálya kiterjed arra az 
egyháztól, vallásfelekezettől, vallási közösségtől, egyéb egyházi 
szervezettől (...) 1948. január l-je után kártalanítás nélkül állami 
tulajdonba került beépített ingatlanra, amely az állami tulajdonba 
kerüléskor a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott célt szolgált, 
feltéve, hogy az. ingatlan e törvény hatálybalépésekor állami tulaj
donban vagy a helyi önkormányzat tulajdonában van. (2) E 
törvény alkalmazásában egyházi tulajdonnak kell tekinteni az 
egyház javára létesített alapítvány tulajdonát és az egyháznak az

MŰHELY
Herger Csabáné:

A házassági kötelék 
felbontásának történeti 

fejlődése és modelljei

Egyes szerzők szerint a házassági bontójog „fej
lődése” -  legalábbis általában -  „a házasság 
felbonthatatlanságától a vétkességen alapuló 

bontási renden át az objektív bontási elv, az ún. fel- 
dúltság elvén alapuló bontási rendszer, és a meg
egyezésen alapuló bontás” felé haladt.1 Ez a megál
lapítás a házassági jog egyházi hatáskörbe kerülésé
nek időpontjától, pontosabban még később, a clunyi 
reformmozgalomtól számítva megalapozottnak te
kinthető. Az emberiség történelmének legkorábbi 
szakaszaiban is jelen volt a válás, nem mint kivétel, 
hanem mint általános jogosultság, valamint ez a 
pragmatikus rend a kereszténység korai századaiban 

_ i s  továbbélt.

egykori kegyúri jogviszonyon alapuló ingatlanhasználati jogát is. 
ha egyébként az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

45 Ptk. 65. § (IM 6).
46 SCHANDA B.: Magyar állami egyházjog [Bibliolhcca Insiitun 

Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicac de Petro 
Pázmány nominatac 1/4]. (Bp.. 2003.: 99-103. pp.) Vö. 8/1993. 
(II. 27.) AB hal. ABH 1993.99. 100-101.

47 ERDŐ P.: Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d'Ungheria, 
in Annuario de Derecho Ecclcsiastico dél Estado XIV (1998. 
721-728. pp.).

4S Vö. 1991. évi. XXXII. tv. (Bevezető): Az egyházak a magyar 
történelemben értékes kultúrateremtő, -megőrző és -átadó munkál 
végeztek. A hitéleti tevékenység mellett az oktatás, nevelés, az 
egészségügy, a szociális és kulturális szolgáltatások terén jelentős 
feladatokat láttak el, és fontos társadalmi szerepet töltöttek be. 
(...) A jogállamiságot megvalósító Magyar Köztársaságban az 
egyházak ismét szabadon, korlátozás nélkül betölthetik társadal
mi szerepüket, ehhez azonban hiányoznak az anyagi eszközeik. A 
rendszerváltást megelőző Országgyűlés által a lelkiismereti és 
vallásszabadságról, valamint az egyházakról megalkotott 1990. 
évi IV. törvény már utalt arra. hogy a magyarországi egyházak a 
hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, 
nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi tevékenységükkel és a 
nemzeti tudat ápolásával jelentős szerepet töltenek be az ország 
életében. Az akkori körülmények között azonban még nem kerül
hetett sor e szerep betöltéséhez szükséges tárgyi, anyagi feltételek 
biztosítására. (...).

4‘'  Vö. „Como ya hemos senalado en el c. 1254. se irata de unó de 
los lines tradicionales a cuyo logro están dirigidos los bienes tem- 
porales de la lglesia (...) No se aceptan. por consiguicnte. las nor
más civilcs quc. no siendo aplicación o derivación dél derecho 
natural (v. gr. La legítima). limiten la capacidad de las personas 
en esta matéria." Código de Derecho Canonico. Edición bilingüc 
comentada ]Bibliotcca de Aulores Cristianos 442]. (Madrid 1999. 
675-676. pp.)

A Tigris és az Eufrátesz által határolt terület ősi vá
rosállamaiban az Óbabiloni Birodalom létrejötte előtt is 
lehetősége volt a férjnek arra, hogy egy váló formula 
elmondásával -  bármiféle bontó ok igazolása vagy bí
rósági eljárás lefolytatása nélkül -  elbocsássa első, illet
ve másodfeleségét. Hammurabi közvetlen elődjének, 
Sin-Muballitnak a korából számlázó két okmány2 tanú
sága szerint az egy időben két feleséget vevő Warad- 
Samas ha feleségeihez így szólt: „Nem vagytok a 
feleségeim!,” felbomlott a házasság. Természetesen ezt 
a férfi csupán az egyik asszony vonatkozásában is meg
tehette. A Sumérés Akkád patesiátusaiban hierarchikus 
felépítésű családmodell érvényesült, az atyai vagy férji 
hatalom alatt álló nő korlátozott jogokkal rendelkezett. 
Ha a feleségek szóltak úgy, hogy „Nem vagy a fér- 
jem !annak  hatása nem a házasság felbomlása, hanem 
a nő megbüntetése volt, azaz megkötözve a folyóba 
kellett vetni az ilyen asszonyt. Hammurabi törvény- 
könyvében -  bár házasság jogi rendelkezései jelentős 
terjedelműek -  a házasság felbontásával és annak va
gyonjogi hatásával csak pár szakasz foglalkozott. Az 
előzőekhez képest fontos jellemvonása volt ennek a 
gyűjteménynek, hogy nem ragaszkodott kizárólagosan 
a férj egyoldalú bontási jogosultságához. Ha a nő aka-

A HÁZASSÁGI KÖTELÉK FELBONTÁSA 
AZ ÓKORI KELETI JOGKÖNYVEKBEN


