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 A kamatszedés erkölcsteológiai
 és kánonjogi megítélése

BEVEZETÉS

Jelen írásomban erkölcsteológiai és kánonjogi szempontból foglalkozom a 
kamatszedés kérdéskörével; azzal, hogy megengedett-e, s ha igen, mikor, 
milyen feltételekkel, mennyiben a kamat: mely kamat minősül igazságosnak, 
jogszerűnek, és mely igazságtalannak, jogellenesnek. Az erkölcsteológia és a 
kánonjog módszerének megfelelően először vonatkozó szentírási szövegeket 
és magyarázatokat, majd hiteles egyházi tanítóhivatali megnyilatkozásokat 
említek, kitérve az 1917. évi Codex Iuris Canonici 1543. és 2354. kánonjára, 
az 1983. évi Codex Iuris Canonicire, valamint szakirodalmi részekre.

SZENTÍRÁSI SZÖVEGEK

A Kivonulás könyve 22. fejezetének 24. verse szerint: „Ha a népemből való 
szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönzöl, ne viselkedj vele szemben 
uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot.”1 A Jeromos Bibliakommentár 
ezzel kapcsolatban tartalmazza, hogy: „Kölcsönöket nem kereskedelmi meg-
fontolásból kell adni, hanem a nyomor enyhítésére; kölcsönből haszonra szert 
tenni a mások szerencsétlenségéből való nyerészkedést jelentette. Törvények 
utasították rendre a tolakodó hitelezőket (MTörv 24,6.10–13).”2

A Leviták könyve 25. fejezetének 35–37. verseiben ez áll: „Ha veled élő 
testvéred nyomorba jut és nincs biztosítva a megélhetése nálad, akkor segítsd 

1  Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás (SZIT, Budapest 2000; a továbbiakban: Biblia) 86.
2  CLIFFORD, Richard J., Kivonulás könyve, in Az Ószövetség könyveinek magyarázata, Jeromos 

Bibliakommentár I (főszerk.: Thorday Attila; Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2002; 
a továbbiakban: JBI) 118 (103–126, ford.: Benyik György).
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úgy, mint az idegent és a vendéget, s maradjon veled. Ne vond meg tőle a 
munkát, ne végy tőle kamatot, hanem féld Istenedet, hogy testvéred eléldegél-
hessen melletted. Ne kölcsönözz neki pénzt azért, hogy hasznot húzz belőle, 
sem pedig ételt, hogy kamatostul kapd vissza.”3

A Második Törvénykönyv 23. fejezetének 20. és 21. verse szerint minden 
izraelitára vonatkozik a kamatszedés tilalma, s az idegenekkel kapcsolatban 
engedélyezve van a gyakorlat: „Testvérednek ne adj kamatra sem pénzt, sem 
élelmet, sem egyebet, amit kamatra szokás kölcsönözni. Az idegentől kérhetsz 
kamatot, de testvéredtől ne fogadj el kamatot, s az Úr, a te Istened megáldja 
kezed minden munkáját azon a földön, amelyre bevonulsz, hogy birtokodba 
vedd.”4

A Példabeszédek könyve 28. fejezetének 8. verse burkoltan elítéli a kap-
zsiságot és a jogtalan vagyonszerzést: „Aki kamattal és uzsorával gyarapítja 
vagyonát, olyannak gyűjt, aki megkönyörül a szegényen.”5

Ezekiel könyve 18. fejezetének 8. és 17. verse szerint az igaz ember „nem 
kölcsönöz uzsorakamatra”, e fejezetének 13. verse, s 22. fejezetének 12. verse 
értelmében is az uzsorás istentelen ember.6

Az Újszövetségben Jézus, a törvény összfoglalatát adó aranyszabály 
(Lk 6,31: „Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is
bánjanak.”7) értelmezése körében, világosan kimondja: „Szeressétek inkább 
ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön és semmi viszonzást ne vár-
jatok”8 (Lk 6,35). A Szent István Bibliakommentár szerint „… az ellenségsze-
retet és a nagylelkű adás parancsának végső megokolása magának Istennek a 
példája”.9

3  Biblia 132.
4  Biblia 201. Vö. FALEY, Roland J., Leviták könyve, in JBI, 151. (127–153, ford.: Bata Beáta): „… 

Tilos volt kamatot kérni tőle, noha a nem zsidó adóstól lehetett (MTörv 23,21).” (151); BLENKINSOPP, 
Joseph, Második törvénykönyv, in JBI, 188. (173–194., ford.: Etler László): „Ez a törvény két ponton 
is eltér a Kiv 22,24–25-től: minden izraelitára vonatkozik, idegenekkel kapcsolatban engedélyezi a 
gyakorlatot. Az uzsorakamat gyakori panasz a tanító irodalomban (pl. Péld 22,7).” (188.); RÓZSA 
Huba, Az Ószövetség szociális törvénykezése a Deuteronomiumban, in RÓZSA Huba, Isten a kezdet 
és a vég, Válogatott tanulmányok (SZIT, Budapest 2010) 133–157.

5  Biblia 711.
6  Ld. Biblia 973, 977.
7  Biblia 1170. Ld. még: Mt 7,12: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek 

velük.” – Biblia 1103. Vö. Tób 4,15: „Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd.” – Biblia 
490. Az aranyszabály pozitíve fejezi ki az ószövetségi magatartásszabályt: az ember tökéletessége 
ugyanis nem abban áll, hogy nem tesz rosszat, hanem megteszi a jót, ld. Biblia 1130, magyarázat: 
Kosztolányi István. Vö. MTörv 15,14: „Adj neki aszerint, ahogy az Úr, a te Istened megáldott.” – 
Biblia 194; Sir 31,15: „Magad után ítélj embertársad felől, légy minden ügyedben józan és megfontolt. 
– Biblia 777. Megemlítendő, hogy a szabálynak van görög előtörténete is: ld. VIVIANO, Benedict T., 
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HITELES EGYHÁZI TANÍTÓHIVATALI MEGNYILATKOZÁSOK

A Katolikus Egyház Katekizmusa,10 amelyet Szent II. János Pál pápa (1978–
2005) törvényerővel adott ki,11 2449. pontjában – a hetedik parancsolat, a „Ne 
lopj!” (Kiv 20,15; Mt 19,18), ezen belül a szegények iránti szeretet témakö-
rében – a következők olvashatók: „Már az Ószövetségben a különféle jogi 
rendelkezések (jubileumi év, a kamatszedés és zálogba vétel tilalma, a tized 
kötelezettsége, a napszámosok bérének naponkénti kifizetése, a tallózás és 
böngészés joga) összhangban vannak a Második Törvénykönyv buzdításával: 
»Mindig lesznek szegények az országban. Ezért megparancsolom: Nyisd meg 
a kezed testvéred, a földeden élő szűkölködő és szegény felé« (MTörv 15,11). 
Jézus magáévá tette ezeket a szavakat: »Szegények mindig lesznek veletek, 
de én nem leszek veletek mindig« (Jn 12,8). Ezzel nem hatálytalanítja a régi 
próféták dörgő szavát: megveszik »pénzen a nyomorgókat, egy pár saruért a 
szegényt (…)« (Ám 8,6), hanem fölszólít bennünket, hogy ismerjük föl jelen-
létét a szegényekben, akik az ő testvérei12 …” A Katekizmus 2269. pontjában 
– az ötödik parancsolat, a „Ne ölj!” (Kiv 20,13; Mt 5,21–22), ezen belül az 
emberi élet tisztelete témakörében – szerepel: „Akik a kereskedelmi kapcso-
latokban uzsorát érvényesítenek és üzletemberként felebarátaik éhínségét és 
halálát váltják ki, közvetett emberölést követnek el és felelősek érte.”13

Nagy Szent I. Leó pápa (440–461) 443. október 10-én (az Ut nobis 
gratulationem kezdetű levélben) az alábbiakat írta a kamatszedésről, az 
uzsoráról: „Úgy véltük, amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy egyesek 
piszkos nyereségvágytól elragadva uzsorás módjára kezelik a pénzt, és a 

10  Evangélium Máté szerint, in Az Újszövetség könyveinek magyarázata, Jeromos Bibliakommentár 
II (főszerk.: Thorday Attila; Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest; 2003, a továb-
biakban: JBII) 119 (95–160., ford.: Laczkó Zsuzsanna). Az aranyszabály feltételezi, hogy az 
ember magának jót akar: „Egy mazochista a feje tetejére állítaná ezt a szabályt...” – ld. JBII, 119.

18  Biblia 1170.
19  KOCSIS Imre, Lukács evangéliuma (Szent István Bibliakommentárok 2) (sorozatszerk.: Rózsa Huba; 

SZIT, Budapest 2007) 149–150.
10  A Katolikus Egyház Katekizmusa, A latin mintakiadás fordítása (1997. augusztus 15.; Szent István 

Kézikönyvek 6) (ford.: Diós István SZIT, Budapest 2002).
11  Ld. constitutio apostolica: a KEK francia nyelvű kiadását 1992. október 11-én elrendelő, Fidei 

depositum kezdetű apostoli rendelkezés; litterae apostolicae: a KEK latin nyelvű kiadását 1997. 
augusztus 15-én elrendelő, Laetamur magnopere kezdetű apostoli levél. Vö. 1983. évi CIC 29. 
kánon. Vonatkozó irodalom: ERDŐ Péter, Egyházjog (Szent István Kézikönyvek 7) (SZIT, Budapest 
20054) 91–95.

12  Vö. Mt 25,40.
13  Vö. Ám 8,4–10; 1983. évi CIC 1397. kánon; HÁMORI Antal, Életvédelem a katolikus Egyház jog-

rendjében világi jogi összehasonlítással (SZIT, Budapest 2006; imprimatur: Erdő Péter).
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kamatból akarnak meggazdagodni; azt nagyon sajnáljuk, hogy ne mondjam, 
hogy ezzel olyanok élnek, akik egyházi hivatalt viselnek, de olyan laikusok is, 
akik pedig azt kívánják, hogy őket kereszténynek mondják. Úgy döntöttünk, 
hogy ezt a dolgot keményen meg kell büntetni azoknál, akiket rajtakaptak, 
hogy a bűn elkövetését minden előnyétől megfosszák. Úgy véltük, hogy arra 
is előre figyelmeztetnünk kell, hogy sem a maga, sem más nevében meg ne 
kísérelje valamelyik egyházi személy az uzsora gyakorlását: rút dolog ugyanis, 
hogy mások javáért bűnt kövessenek el. A kamatban csak azt kell látnunk, és 
úgy kell kölcsönt adnunk, hogy amit itt irgalmas szívvel juttatunk, azt az Úrtól 
sokszorosan és örökké megmaradó módon kaphassuk vissza.”14

A II. Ince pápasága (1130–1143) idején tartott II. Lateráni zsinat (X. egye-
temes zsinat – kezdete: 1139. április 4.) 13. kánonja kimondta: „… elítéljük 
az uzsorások átkos és gyalázatos, mondhatni: kielégíthetetlen kapzsiságát, 
amelyet az Írás az Ó- és Újszövetség isteni és emberi törvényei által is eluta-
sít; és őket minden egyházi vigaszból kirekesztjük, és megparancsoljuk, hogy 
egyetlen érsek, egyetlen püspök vagy bármilyen rend apátja, és senki az 
egyházi rendben ne merészelje az uzsorásokat visszafogadni – hacsak nem a 
legnagyobb óvatossággal –, hanem egész életükben számítsanak becstelennek, 
és hacsak ismét észre nem tértek, meg kell őket fosztani a keresztény teme-
téstől.”15

A Tours-i zsinat (kezdete: 1163. május 19.), amelynek az elnöke III. Sándor 
pápa (1159–1180) volt, a kamatszedés egy burkolt formájának tilalmáról hatá-
rozott: „Többen az egyháziak közül, és amit szomorúan mondunk, azok közül 

14  DENZINGER, Heinrich – HÜNERMANN, Peter, Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilat-
kozásai (Szent István Kézikönyvek 9) (Örökmécs Kiadó–SZIT, Bátonyterenye–Budapest 2004) 121, 
280–281. pont. A kötet 1400. oldalán a kamatszedés meghatározásaként ezt olvashatjuk: „nyereségre 
törekvés egy dolog használatából adódóan, amelynek nincs hozadéka, nincs benne munka, ráfordí-
tás, kockáztatás”. Vö. Az egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai (ford. és összeáll.: Fila Béla, Jug 
László, Örökmécs Alapítvány, Kisternye–Budapest 1997; a továbbiakban: FILA–JUG) 81, 280–281. 
pont; és 882: „Az uzsora meghatározása: törekvés a nyereségre egy olyan dolog kihelyezése fejében, 
amely nem gyarapszik közben, s itt nincs fáradság, nincs költség, nincs kockázat” (a FILA–JUG az 
„uzsora”, a DENZINGER–HÜNERMANN a „kamatszedés” szót tartalmazza).

15  DENZINGER–HÜNERMANN 249, 716. pont. „Úgy látszik, ezt a szankciót sokan csak a pénzkölcsön-
zőkre érvényes tilalomnak tartották úgy, hogy a kamatra felvett pénz tekintetében felmentést lehet 
nyerni. Ezt III. Sándor pápa tiltotta (IX. Gergely, Decretales, 1. V, tit. 19, cap. 4; Frdb 2,812k), 
még ha ez a dolog a szaracénok fogságában lévő hívők kiváltására történik is. Ugyancsak elvetette 
a pápa azt a korlátozást is (5. fejezet), mely szerint csak azokat a kamatokat kell visszatéríteni, 
amelyeket ezen lateráni rendelkezés után fogadtak el. Végül elrendelte (9. fejezet), hogy maguk az 
örökösök vagy idegenek is kötelesek a kártalanításra. Vö. ugyanezen 19. cikkelyben III. Ince dek-
rétumaival, melyben ennek a kánonnak a megtartására szólít fel.” – DENZINGER–HÜNERMANN 1076–
1077. Vö. FILA–JUG 204, 716. pont: „Úgy látszik, ezt a szankciót sokan csak pozitív tilalomnak
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is, akik a jelen világot fogadalmuk és szerzetesi ruházatuk által elhagyták, bár 
a közönséges uzsorától visszariadnak, mivel az nyilvánvalóan elítélt dolog, 
ugyanakkor a pénzkölcsönre rászorulóktól birtokaikat zálogul elfogadják, és 
a kölcsönadott pénzen felül a hasznot is begyűjtik. Ezért az egyetemes zsinat 
határozatilag elrendelte, hogy ezentúl senki, aki az egyháziakhoz tartozik, 
ne merészelje az uzsorának ezt vagy másik fajtáját gyakorolni. És ha valaki 
eddig valakinek a birtokát – miután pénzt adott neki – ezzel az ürüggyel vagy 
egyezkedés alapján zálogként elfogadta, ha kölcsönadott pénzét, a költségeket 
levonva, a terményekből már visszanyerte, a birtokot feltétel nélkül adja vissza 
az adósnak.”16

III. Sándor pápának a tiltott adásvételi szerződésről szóló, bizonytalan kel-
tezésű In civitate tua kezdetű levele, amelyet a genovai érseknek írt, a követ-
kezőket tartalmazza: „Azt mondod, városodban gyakran megtörténik, hogy 
egyesek borsot vagy fahéjat, vagy más árut vásárolnak, amely akkor öt fontnál 
többet nem ér, és ígéretet tesznek azoknak, akiktől azokat az árukat kapják, 
hogy ők meghatározott határidőben hat fontot fognak kifizetni. Jóllehet az 
ilyen szerződés ebben a formában nem számítható uzsorának, mégis az árusok 
bűnbe esnek, kivéve azt az esetet, ha nem lehet eldönteni, hogy azok az áruk a 
kifizetés idején többet vagy kevesebbet fognak érni. Ezért hasznos lenne a te 
polgáraid üdvösségére nézve, ha felhagynának az ilyen szerződésekkel, mint-
hogy az emberi gondolatokat nem lehet elrejteni a mindenható Isten elől.”17

III. Orbán pápa (1185–1187) egy bresciai áldozópapnak írt (Consuluit nos 
kezdetű) levelében egyértelműen elítéli az uzsorát: „Mély tisztelettel tanácsot 

16  tartották úgy, hogy az uzsorára kapott pénz tekintetében felmentést lehet adni. Ezt ugyan III. 
Sándor pápa… tagadta, mégha ez a dolog a szaracénok fogságában lévő hívők kiváltására történik 
is. Ugyanannak a határozatának az 5. fejezetében elvetette egyeseknek az ellenvetését, hogy csak 
azokat a kamatokat kell visszatéríteni, amelyeket ez után a lateráni rendelkezés után fogadtak el. 
És végül ugyanott a 9. fejezetben elrendelte, hogy maguk az örökségben részesülő fiak vagy külső 
személyek is kötelezve vannak a kártalanításra.” Az uzsorások keresztény temetéstől való meg-
fosztásáról SZUROMI Szabolcs Anzelm is említést tesz a Szempontok az egyházi tized rendszerének 
forrásaihoz és kánonjogtörténeti sajátosságaihoz című írásában: „A temetés megtagadásának 
érett középkori esetei között szerepelnek a szakadárok, az eretnekek, a hitehagyottak, a gyilkosok 
és öngyilkosok, a párbajban vagy lovagi tornán meghaltak, az uzsoraszedők, az istenkáromlók, 
a sírgyalázók, a botrányos életet élők, de ide tartoznak az egyházi tized jogtalan bitorlói is. 
Megjegyzendő, hogy a felsorolt bűnök mindegyike meghatározott körülmények között kiközösítést 
vont maga után.”, in Magyar Sion 7/49 (2013) 41 (33–48. – ld. még uo. 44); vö. UŐ, Az egyházi 
tized rendszerének eredete, működése és modernkori megszűnése, in SZUROMI Szabolcs Anzelm, 
Egy működő szakrális jogrend. A Katolikus Egyház jogának néhány sajátos fogalma és intézménye 
(SZIT, Budapest 2013) 124–141. 133 (ld. még uo. 137).

16  DENZINGER–HÜNERMANN 252–253, 747. pont. Vö. FILA–JUG 207, 747. pont.
17  DENZINGER–HÜNERMANN 254–255, 753. pont; és FILA–JUG 209, 753. pont.
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kértél tőlünk, vajon azt a személyt a lelki ítélőszékben uzsorásként kell-e 
megítélni, aki bár különben nem kölcsönözne, azzal a szándékkal ad kölcsön 
pénzt, hogy – bár nincs semmilyen megegyezés – a körülmények folytán 
mégis többet kap vissza; … vajon azt a kereskedőt hasonló bűnben kell-e 
elítélni, aki áruit sokkal magasabb áron adja, ha a kifizetés teljesítésére hosz-
szabb időtartamú haladékot ad, mint ha közvetlenül utána megfizetik neki az 
árát. Hogy mihez kell magunkat tartanunk ezekben az esetekben, világosan 
megtudjuk Lukács evangéliumából, amelyben ki van mondva: adjatok köl-
csön, és semmi viszonzást ne várjatok [vö. Lk 6,35]. Mivel a törvény tiltja 
az uzsorát és a feleslegben való dúskálást, az ilyen embereket a bennük lévő 
nyereségvágy miatt úgy kell megítélni, hogy rosszul cselekszenek, és a lelki 
ítélőszékben hatékonyan rá kell vezetni őket, hogy mindazt, amit így kaptak, 
térítsék vissza.”18

IX. Gergely pápa (1227–1241) a Naviganti vel kezdetű levélben, amelyet 
R. testvérnek 1227 és 1234 között írt, az alábbiakat fogalmazta meg: „Aki hajó-
zónak vagy vásárba menőnek meghatározott mennyiségű pénzt ad kölcsön azért, 
mert veszélyt vállal magára, nem számít uzsorásnak, ha valamit a kölcsönadott 
pénzen felül is majd visszakap. Az sem, aki tíz szoliduszt ad, hogy más időben 
ugyanannyi mennyiségű gabonát, bort és olajat adjanak vissza: ezek, bár akkor 
többet érnek, az, hogy vajon a teljesítés idején többet vagy kevesebbet fognak 
érni, valószínűleg kétséges: ezért nem kell uzsorásnak tekinteni. E kétség annak 
is mentségül szolgál, aki posztóárut, gabonát, bort, olajat vagy más portéká-
kat ad el, hogy akkori értéküknél többet kapjon ugyanezekért meghatározott 
határidőben, ha azokat a szerződéskötés idején nem volt szándéka eladni.”19

Az V. Kelemen pápasága (1305–1314) idején tartott Vienne-i zsinat (XV. 
egyetemes zsinat: 1311. október 16. – 1312. május 6.) az Ex gravi ad Nos kez-
detű rendelkezéssel kimondta: „Ha valaki abba a tévedésbe esne, és makacsul 
azt merészeli állítani, a kamat [más fordításban: az uzsora20] szedése nem bűn, 
elrendeljük, hogy őt eretnekként kell megbüntetni.”21

18  DENZINGER–HÜNERMANN 257–258, 764. pont. Vö. FILA–JUG 212, 764. pont (a DENZINGER–
HÜNERMANN-ban a cím: A kamatszedés; a FILA–JUG-ban a cím: Az uzsora).

19  DENZINGER–HÜNERMANN 283–284, 828. pont (A kamatszedés); FILA–JUG 236–236, 828. pont
(Az uzsora).

20  Ld. FILA–JUG 250, 906. pont (a DENZINGER–HÜNERMANN-ban a cím: A kamatszedés; a FILA–JUG-ban 
a cím: Az uzsora).

21  DENZINGER–HÜNERMANN 299, 906. pont.
22  Ld. DENZINGER–HÜNERMANN 362–363.
23  DENZINGER–HÜNERMANN 363–364, 1442–1444. pontok. Vö. FILA–JUG 311–312, 1442–1444. pontok 

(az előbbiben a cím: A kamatszedés és a „Montes pietatis”; az utóbbiban: Az uzsora és a „Montes 
pietatis”).
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X. Leó pápának (1513–1521) az V. Lateráni zsinaton (XVIII. egyetemes 
zsinat: 1512. május 3. – 1517. március 16.) – 1515. május 4-én – kibocsátott, 
Inter multiplices kezdetű bullája az alábbiakról tanúskodik, tekintettel arra, 
hogy noha korábban már több pápai rendelet született a „Montes pietatis” 
(zálogházak) támogatására, kétségek merültek fel annak módját illetően, 
ahogyan ezek az intézmények a veszteségmentességet fenntartották:22 „… 
a szent zsinat egyetértésével kinyilvánítjuk és elhatároztuk, hogy az előbb 
említett »jámborság hegyei«, amelyeket a köztársaságok alapítottak és az 
Apostoli Szék tekintélye … megerősített, amelyekben kiadásaik fedezésére és 
a veszteségesség elkerülésére elfogadnak valami mérsékelt összeget, csakis az 
alkalmazottak fizetésére, és … egyéb a zálogházak karbantartására szolgáló 
kiadások fedezésére, csupán csak azok veszteségének mentessége végett, a 
kiadott pénzen felül ugyanezen zálogházak nyerészkedése nélkül, sem a jelle-
gükben nem mutatnak semmi rosszat, sem bűn elkövetésére nem ingerelnek, 
és semmilyen módon nem lehet elmarasztalni, sőt inkább érdem és dicsérendő 
és méltánylandó az ilyen kölcsön, és a legkevésbé sem számíthat uzsorának. 
… Azt akarjuk tehát, hogy mindenkit, … aki a jelen formában kiadott nyilat-
kozat és ünnepélyes rendelet ellen ezután prédikálni, ill. szóban vagy írásban 
vitatkozni merészel, mivel ezzel már ki is mondta magára az ítéletet, kiközö-
sítés büntetése … sújtsa.”23

Szent V. Piusz pápa (1566–1572) az 1571. január 28-ai – pénzváltásról 
szóló – „In eam pro nostro” kezdetű rendelkezésével elítélte és szigorúan 
megtiltotta a színlelt (fedezetlen) váltásokat, azokat az ügyleteket, amelyek 
kamat-haszonvételre szolgálnak.24

VII. Sándor pápa (1655–1667) idején, a Szent Offícium 1666. március 
18-án kelt rendelete – egyebek mellett – elítélte azt a tételt, amely szerint: 
„Megengedett dolog, hogy a hitelező valamit a kölcsönön felül is igényeljen, 
ha kötelezi magát, hogy a kölcsönadott pénzt nem követeli vissza egy meg-
határozott ideig.”25

24  Ld. DENZINGER–HÜNERMANN 440–441, 1981–1982. pont. Vö. FILA–JUG 386–387, 1981–1982. pont. 
(„Váltóügyleteken az adóságlevelekkel történő, nyereséget hozó pénzkereskedelmet értjük. Az ún. 
száraz vagy színlelt, azaz fedezetlen váltásokban kamatszedést láttak.” – Denzinger–Hünermann 
440. Vö. Fila–Jug 386.: „Cambiumon értjük a pénzváltó műveleteket, az adósságleveleket a pénz-
váltó valamilyen hasznával: a valóságos pénzváltásnak ellentetje az ún. száraz vagy színlelt váltás, 
amely önmagában tekintve palástolt uzsora.”). Ad színleltség: vö. egyes törvényeknek az uzsorate-
vékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló 2008. évi CXV. törvény 2. §-ához 
fűzött indokolás, az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXIV. 
törvény általános indokolása, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 381. §-ához 
fűzött indokolás.

25  DENZINGER–HÜNERMANN 456, 2062. pont. Vö. FILA–JUG 402, 2062. pont.
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Boldog XI. Ince pápa (1676–1689) idején, a Szent Offícium 1679. már-
cius 2-án kelt rendelete a következő tételeket is elítélte: „Az ún. »mohatra«26 
szerződés megengedett, még ugyanannak a személynek a tekintetében is, 
és olyan visszavásárlási szerződéssel együtt is, amelyet már eredetileg is 
haszonszerzési szándékkal kötöttek.”27 „Minthogy a készpénz értékesebb, 
mint az, amit majd később fizetnek meg, és senki sincs, aki ne tartaná többre 
a meglevő pénzt a várhatónál, a hitelező igényelhet valamit a tőkéjén felül is 
a kölcsönvevőtől, és ezen a címen mentesül az uzsora (vádja) alól.”28 „Nem 
uzsora, ha valaki a tőkén felül valamit mint a jóakaratból és a hálából eredően 
kötelező dolgot kíván (az adósától); csak, ha azt mint az igazságosság szerint 
járó dolgot követeli.”29

XIV. Benedek pápa (1740–1758) 1745. november 1-jén kibocsátott „Vix 
pervenit” kezdetű, az uzsoráról szóló körlevele szerint: „A bűnnek az a 
neme, amelyet uzsorának hívnak, és amelynek tulajdonképpen a kölcsön-
szerződésben van a helye, abban rejlik, hogy valaki azt akarja, hogy a fent 
nevezett kölcsönből – amely természeténél fogva csupán a kölcsönadott 
összeg visszatérítését foglalhatná magában – többet adjanak neki vissza, 
mint amennyit tőle kaptak, és ezért azt állítja, hogy a tőkén kívül valami-
lyen nyereség is megilleti őt, amelyre maga a kölcsön szolgáltat indokot. 
Ezért minden ilyen nyereség, amely a kölcsönadott pénzen felül van, tilos 
és uzsora jellege van. … Mindazonáltal azonban egyáltalán nem tagadjuk, 
hogy a kölcsönszerződéssel együtt néha bizonyos egyéb, ahogy mondják, 
jogcímek is együtt járhatnak, amelyek általában egyáltalán nem magának 
a kölcsönnek a belső és elidegeníthetetlen természetéből fakadnak, és 
amelyekből teljesen igazságos és törvényes ok adódik, mely alapján a köl-
csönből eredően visszajáró összegen fölül szabályszerűen valamivel többet 

26  Ld. DENZINGER–HÜNERMANN 1095: „Így nevezik Spanyolországban a viszonteladás egy fajtáját, 
amelyet a következő példa szemléltet: Lázárnak sürgősen szüksége van pénzre, pl. 100 tallérra. 
Minthogy azonban senkit sem talál, aki neki kamatmentesen pénzt akarna kölcsönadni, egy Grassus 
nevű kereskedőtől hitelben, valamely későbbi időpontban kifizetendő pénzért árut vesz egy maga-
sabb, 110 talléros áron, és ugyanezt az árut (amelyre Lázárnak a legkevésbé sincs szüksége) azonnal 
eladja Grassusnak egy alacsonyabb áron, 100 tallérért, azzal a feltétellel, hogy Grassus ezt a pénz-
összeget rögtön készpénzben odaadja. A legtöbb moralista véleménye szerint az ilyen szerződés 
nem volt más, mint burkolt uzsora.” Vö. FILA–JUG 407: „»Mohatrá«-nak hívják Spanyolországban 
a vissza-eladás egy fajtáját, amelyet a következő példa szemléltet: Lázárnak késedelem nélkül szük-
sége van pénzre, pl. 100 aranyforintra. Minthogy azonban senkit sem talál, aki neki haszon nélkül 
pénzt akarna kölcsönadni, egy Crassus nevű kereskedőtől haszonbért vesz a legmagasabb áron, 110 
aranyforintért, olyan pénzen, amelyet egyelőre kölcsönvett, és azután valamikor meg kell adnia, 
és ugyanezt a haszonbért (amelyre Lázárnak a legkevésbé sincs szüksége) azonnal vissza-eladja 
Crassusnak a legalacsonyabb áron, 100 aranyforintért, azzal a feltétellel, hogy Crassus ezt a pénz-
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lehet követelni. Ugyanígy azt sem tagadjuk, hogy mindenkinek lehetősége 
van arra, hogy pénzét gyakran és jól fektesse be és használja fel a kölcsön 
természetétől teljesen különböző természetű más szerződések révén: akár 
hogy évi jövedelmet szerezzen magának, akár arra is, hogy megengedett 
árukereskedelmet és nagykereskedelmet folytasson, és ugyanabból tisztes 
nyereséget szerezzen.”30

IX. Piusz pápa (1846–1878) idején a Hitterjesztési Szent Kongregáció 
1873-ban a következő eligazítást adta a kölcsönből származó nyereségről:31 
„1. A kölcsönből származó nyereséggel kapcsolatban általában érvényes, 
hogy a kölcsönből fakadóan, vagyis közvetlenül és pusztán annak mibenléte 
alapján semmi (nyereségre) törekedni nem lehet. 2. A tőkén felül valameny-
nyit bevételezni akkor megengedett dolog, ha a kölcsönhöz valami külső, a 
kölcsön természetével általában összefüggésben nem lévő és ahhoz hozzá 
nem tartozó jogcím járul. 3. Ha bármilyen más jogcím hiányzik, úgy mint: 
késedelmes nyereség, kár felmerülése és a tőke elvesztésének veszélye vagy 
szokásostól eltérő fáradságok vállalása a kiadott pénz visszaszerzése érdeké-
ben, a gyakorlatban a civil jog egyetlen okát is elégségesnek tekinthetik mind 
a hívők, mind gyóntatóik, akiknek tehát ezt a dolgot illetően gyónóikban 
nyugtalanságot kelteniük nem szabad, amíg ez a kérdés a bíróság előtt füg-
gőben van, és felőle még a Szentszék sem határozott egyértelműen. 4. Ennek 
a gyakorlatnak tűrését a legkevésbé sem lehet abból a célból kiterjeszteni, 
hogy a szegényekkel szemben alkalmazott bármilyen csekély uzsora vagy a 
mértéktelen és természetes egyenlőség határait meghaladó uzsora jogosnak 
tűnjék. 5. Végezetül pedig, ezt, hogy az uzsorának milyen mértéke mértékte-
len és túlzott, és mi az, amit igazságosnak és mérsékeltnek nevezhetünk, álta-
lában meghatározni nem lehet, mivel, tekintetbe véve a helyek, a személyek 

28  összeget rögtön megszámolva oda adja. A legtöbb moralista véleménye szerint az ilyen szerződés 
nem volt más, mint burkolt uzsora.”

27  DENZINGER–HÜNERMANN 461, 2140. pont. Vö. FILA–JUG 407, 2140. pont.
28  DENZINGER–HÜNERMANN 462, 2141. pont. Vö. FILA–JUG 408, 2141. pont: „Minthogy a megszámolt 

pénz értékesebb, mint megszámolandó, és senki sincs, aki ne tartaná nagyobbra a pénzt, ami jelenva-
ló, mint ami majd csak a jövőben lesz, a hitelező igényelhet valamit a tőkéjén felül a kölcsönvevőtől, 
és ezen a címen mentesül az uzsora alól.”

29  DENZINGER–HÜNERMANN 462, 2142. pont. Vö. FILA–JUG 408, 2142. pont: „Nem uzsora, amíg a 
tőkén felül valamit mint a jóakaratból és a hálából eredően kötelező dolgot kívánnak; hanem csak 
ha úgy igénylik, mint ami igazságosság szerint jár.”

30  DENZINGER–HÜNERMANN 502–504, 2546–2550. pontok. Vö. FILA–JUG 448–449, 2546–2550. pontok.
31  Ld. DENZINGER–HÜNERMANN 595: „Az eligazítás nagyrészt 11 dokumentumot ismétel, melyek a 

kölcsönzésből származó kamatnyereségről szólnak. Egy külön határozatot csatoltak hozzá, mely 
körvonalaiban tartalmazza az elveket.”
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és az idők összes és egyenként vett körülményeit, azt minden egyes esetben 
külön kell mérlegelni.”32

A KÉT CODEX IURIS CANONICI

Az 1917. évi Codex Iuris Canonici33 1543. kánonja szabályozta a kölcsönt, 
ezen belül a kamatra adott kölcsönt. Bánk József Kánoni jog című könyvé-
nek 1963-ban napvilágot látott II. kötetében a kamatra adott kölcsönről a 
következőket olvashatjuk: „Tágabb értelemben vett kölcsön, vagyis olyan 
szerződés, amellyel helyettesíthető dolgot másnak kölcsön adunk azzal a 
kikötéssel, hogy az mérsékelt hasznot (lucrum) köteles adni valamilyen 
címen. … A kamat per se nem tilos, de mérsékeltnek kell lennie (c. 1543.). 
A kamatot a helyi, személyi és kor követelményei szerint szokás megálla-
pítani, amelyet a lelkiismeretes ember általánosan elfogadott ítélete állapít 
meg. Az adós szorultsága, kényszerhelyzete miatt a kamatot nem szabad 

32  DENZINGER–HÜNERMANN 595, 3105–3109. pontok. Vö. FILA–JUG 543 3105–3109. pontok. A kamattal 
kapcsolatos differenciált megközelítés – eltérő módon – az állami szabályozásban is tükröződik: pl. a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. §, 301–301/A. §, 523. § (2) bekezdés, és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47–48. §, 6:106. §, 6:130. §, 6:132. §, 6:155. 
§, 6:189. §, 6:383. §, 6:388. §, 6:405. §, 6:407. § (2) bekezdés, 6:534. § (1) bekezdés (ld. pl. magán-
személyek közötti szerződés – gazdálkodó szervezetek, vállalkozások közötti szerződés szerint).

33  Az 1917. évi CIC-hez, előzményeihez, létrejöttéhez, tartalmához, hiteles magyarázatához ld. pl. 
SIPOS István, Az új egyházi törvénykönyv főbb vonásai és újításai (Wessely és Horváth könyvnyom-
dájából, Pécs 1918) 1–17; KÉRÉSZY Zoltán, Katholikus egyházi jog, A Codex iuris canonici alapján 
I (Tudományos Gyűjtemény 23) (A Danubia kiadása, Pécs 1927) 168–191; ERDŐ 64–75.

34  BÁNK József, Kánoni jog II. Igazgatási jog, Eljárási jog, Büntetőjog (SZIT, Budapest 1963) 407. 
Az egyházi vagyonjoghoz ld. uo. 358–407: 1917. évi CIC 1489–1551. kánonok (ad világi jog 
kanonizációja: 1529. kánon; ad haszonkölcsön: 1537. kánon); SIPOS 195–201.

35  Ld. SIPOS 234–235 (ld. még uo. 250–252.). „Az egyház a mixti fori bűntettekben ép úgy illetékesnek 
tartja az eljárásra magát, mint az államot, és azt a vádlót, aki az egyházi bíró elé vitt bűnvádat a 
világi bíróság elé terjeszti, azzal sújtja, hogy egyéb (a 2222. kánon szerint való) büntetések mellett 
megfosztja keresetjogától az egyházi fórumban ugyanazon személlyel szemben ugyanazon ügyben 
(1554.).” – SIPOS 235. Ld. BÁNK 830. Ld. még uo. 831: „a) Ha világi a tettes, a jogos büntetést a 
világi bíróság szabja ki, amelyet az Egyház egyszerűen elismer. b) Az Egyház ezenkívül kizárja 
1. az actus legitimus élvezetéből és 2. minden egyházi hivatal betöltéséből (c. 2354. § 1. 1. s.).
c) Ha a tettes egyházi személy, az egyházi bíróság jár el ellene és a következő büntetések jöhetnek 
szóba. [Ha azonban a világi hatóság büntet itt is, mivel nem ismeri el a privilegium fori-t, akkor az
egyházi büntetés mérséklendő, vagy egészen el is hagyható (ne bis in idem: c. 2223, § 3., n. 2, 3.).] 
1. poenitentia, cenzura, hivataltól és javadalomtól való megfosztás, letétel (depositio, mint: f. s.). 
2. A gyilkosságban részes egyházi személyt le kell fokozni (degredatio; f. s.).” A 2354. kánon 
magyarázatához ld. még Commentarium in Codicem Iuris Canonici VIII., Liber V De Delictis et
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felemelni. A túlzó kamatot a kölcsönös igazságosság nevében vissza kell 
szolgáltatni (uzsora).”34

Az 1917. évi Codex Iuris Canonici 2354. kánonja az uzsorát (vegyes 
fórumú bűntettként) büntetni rendelte: az a laikus, akit törvényesen elítéltek 
uzsora miatt, eo ipso ki volt zárva minden egyházi jogi cselekményből és min-
den egyházi tisztségből, és kártérítésre volt köteles; ha pedig egyházi személy 
követte el, vezekléssel, censurával, privatióval, esetleg letétellel büntették.35

A jelenleg hatályos, 1983. évi Codex Iuris Canonici az uzsorát (kifejezet-
ten) nem rendeli büntetni;36 az érvénytelenség azonban továbbra is áll, ugyanis 
az 1290. kánon kimondja, hogy „amit a világi jog az adott területen a szerző-
désekkel kapcsolatban akár általánosságban, akár különösen elrendel, továbbá 
amit teljesítésükkel kapcsolatban előír, azt az egyház kormányzói hatalmának 
alárendelt dolgok vonatkozásában a kánoni jog alapján ugyanazokkal a hatá-
sokkal meg kell tartani, hacsak nem ellenkeznek az isteni joggal, vagy a káno-
ni jog másként nem rendelkezik, továbbá fenntartva az 1547. kán. előírását”.37 
Az 1284. kánon a jogszerű kamatot szó szerint is említi: az 1. § szerint minden 

36  Poenis (Casa Editrice Marietti, Torino 1935) 299–300, 302, 311–313. „Usura est: contractus quo 
pecunia mutuatur cum foenore praeter casus in quibus lex canonica (c. 1543) foenus admittit; seu 
mutuatio pecuniae cum foenore vi mutui praestando contra praescriptum c. 2543; habetur quoque 
usura, cum in casibus in quibus lex canonica foenus admittit, foenus quod exigitur exosum et omnino 
iniustum est” – uo. 312.

36  Vö. II. JÁNOS PÁL pápa, Christifideles laici kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítása a világi krisz tus-
hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről, 1988. december 30., in Acta 
Apostolicae Sedis (AAS) 81 (1989) 393–521, magyarul: (ford.: Török József; SZIT, Budapest 1990) 
43. pont. Ld. 1983. évi CIC 1399. kánon: „Az ebben a törvényben vagy más törvényekben megállapí-
tott eseteken kívül, az isteni vagy kánoni törvény külső megsértése csak akkor büntethető valamilyen 
megfelelő büntetéssel, ha a törvénysértés különös súlyossága büntetést kíván, és sürgős szükség van a 
botrányok megelőzésére vagy helyrehozására.”; ET 943.: „[1399] A kánon a törvényességnek a 221. k. 
3. §-ában és az 1321. kánonban kimondott elvével – vö. [1321] – olyan értelemben egyeztethető össze, 
hogy a jelen kánon szerint minden isteni vagy kánoni törvényhez meghatározatlan és fakultatív bün-
tető szankció van fűzve, ha: 1. az áthágás külső; 2. különösen súlyos; 3. sürgős szükség van a botrány 
megelőzésére vagy helyrehozására (s ez büntetés kiszabását kívánja).” – vö. 1983. évi CIC 1752. kánon 
(salus animárum – ET 1141.: „A törvénykönyv az egész egyházjog céljának és legfőbb vezérelvének 
jegyében zárul: a lelkek üdvösségének az egyházban mindig a legfőbb törvénynek kell lennie.”); az 
1399. kánon alapja a salus animarum, a cél: elhárítani mindent, ami ezt akadályozza.

37  Az Egyházi Törvénykönyv, A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és 
magyarázattal (szerk., ford. és magy.: Erdő Péter; SZIT, Budapest 20014; a továbbiakban: ET) 867, 
869. „Hasonlóan az 1917-es CIC 1529. kánonjához, a jelen kánon is egyházi jogszabállyá avatja az 
egyes országokban érvényes szerződési jogot. … Az 1547. kánonra való utalás azt jelenti, hogy az 
egyház a tanúkkal való bizonyítást a szerződésekkel kapcsolatban ott is elfogadja, ahol ezt a világi 
jog nem teszi lehetővé.” – ET 866–867. A szakirodalomból ld. KUMINETZ Géza, Az egyházi vagyon-
jog alapjai (Jel Kiadó, Veszprém 1995) 104: „Az 1290. kánon kanonizálja a világi jogot, vagyis
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vagyonkezelőnek a jó családapa gondosságával kell ellátnia feladatát; a 2. § 
5. pontja alapján ennél fogva köteles a kölcsön vagy jelzálogkölcsön alapján 
járó kamatokat a meghatározott időben fizetni, és gondoskodni magának a 
kölcsön összegének megfelelő visszatérítéséről.38

Figyelemre méltó és hangsúlyozandó: Szent II. János Pál pápa már az 1988. 
december 30-ai, Christifideles laici kezdetű apostoli buzdításában (43. pont)
felhívta a világi krisztushívőket, hogy vizsgálják fölül a kereskedelem, a kamat 
és a kölcsön rendszereit, majd a Katekizmus idézett 2269. és 2449. pontjában 
tükröztette az Egyház uzsorával, kamatszedéssel kapcsolatos álláspontját.

KATOLIKUS LEXIKONOK VONATKOZÓ RÉSZEI

A Katolikus Lexikon 1931-ben kiadott II. kötetében a „Kamat (usura), a pénz-
tőke használatáért fizetett (többnyire pénzbeli) szolgáltatás. A kölcsön vol-
taképpen csak ingyenes lehet, mert a tőkén felül kapott többlet meg nem 
érdemelt hasznot hajt a kölcsönzőnek, ami uzsoraszerű és jogtalan.”39 A Kato-

36  saját törvényeivé teszi a szerződéseket általában, tehát tárgya, formája, feltételei vonatkozásában, 
és sajátosan is, tehát a jogi kötelességeket, érvényességet, kereseteket illetően. Nincs korlátozás 
a kanonizációt illetően, figyelembe véve a 22. kánon előírását, továbbá az 1547. kánont, mely 
kimondja: »A tanúkkal való bizonyítás minden ügyben megengedett a bíró vezetésével«. Tehát 
ahol ezt a világi jog nem teszi lehetővé, ott a kánonjog érvényt szerez neki. Érvénytelenek azok a 
világi törvények, melyek ellentétesek az isteni természet- és tételes joggal; azok a világi törvények, 
melyek ellenkeznek a kánoni előírásokkal pl. 1299. k. 2§. (halálesetre) 19, 122. 1580, 1718. k. 2§ 
esetében a méltányosságnak nemcsak erkölcsi, de jogi hatálya is van.”. Az 1983. évi CIC 22. kánon-
ja kimondja: „Azokat a világi törvényeket, amelyekre az egyházi jog utal, a kánonjogban eredeti 
hatásaikkal kell megtartani, amennyiben az isteni joggal nem ellentétesek, és a kánoni jog másként 
nem rendelkezik.”

38  Ld. ET 863, 865. Vö. 1917. évi CIC 1538. kánon.
39  Katolikus Lexikon II (szerk.: Bangha Béla; a Magyar Kultúra kiadása, Budapest 1931) 482 (a lexi -

konban a kamat szó jelölése: K.; a lexikon a kamat témájában a következő művekre hivatkozik: 
SEIPEL, Die wirtschaftsethische Lehren d. Kirchenväter, 1907; SCHAUB, Der Kampf gegen d. 
Zinswucher im Mittelalter, 1905).

40  Katolikus Lexikon IV (szerk.: Bangha Béla; Budapest 1933) 425 (a lexikonban az uzsora szó jelölése: 
U.; a lexikon az uzsora témájában a következő műre hivatkozik: OREL, Das kanonische Zinsverbot, 
1930). Vö. az uzsoratörvények eltörléséről szóló 1868. évi XXXI. törvénycikk: „1. § A szerződési 
kamatlábnak az eddigi törvényekben foglalt korlátozása megszüntettetvén, azt a szerződő felek írás-
beli szerződés által tetszésök szerint állapíthatják meg. 2. § Ha a kölcsönről írásbeli szerződés nem 
létezik, vagy létezik ugyan, de abban a kamat csak általánosan, az összegnek vagy a kamatlábnak 
számszerű meghatározása nélkül van kikötve; valamint azon esetben is, ha a kamat szerződésileg 
nincs kikötve, hanem az a törvény határozatainál fogva jár: az egy évi kamat a fizetendő tőke hat 
százalékát teszi. 3. § A szerződő feleknek szabadságukban áll az írásbeli kölcsönszerződésben azt 
is kikötni, hogy a kölcsön visszafizetése az adott tőkénél nagyobb mennyiségű vagy más és jobb
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likus Lexikon IV. kötetének megfogalmazása szerint az „uzsora, más megszo-
rultságának kihasználása a felek kölcsönös szolgáltatásai közt mutatkozó nagy 
aránytalanság által”.40

A Magyar Katolikus Lexikon 2001-ben kiadott VI. kötete a kamatot a 
tőke ideiglenes használatáért fizetett vételárként határozza meg; a Lk 6,35-tel 
összefüggésben tartalmazva, hogy a bajba jutott ember megélhetésének biz-
tosítására adott kölcsön után nem szabad kamatot szedni: az ilyen kamatot 
a szükséghelyzet kihasználásának, erkölcstelen jövedelemnek, uzsorának 
tekintették;41 a 2009-ben megjelent XIV. kötetben az uzsora (lat. usura) szó 
alatt szoros értelemben jogtalanul magas kamatot, tág értelemben a kizsák-
mányolásból fakadó meggazdagodást értve.42

Érdemes megemlíteni, hogy a Katolikus Lexikon 1931-ben kiadott II. kötete 
– az idézett 482. oldalon – tartalmazza, hogy az – ott leírt – „általános gazda-
sági változások a XIX. században arra indították az egyházi törvényhozást és 
a moralistákat, hogy a kamatgazdálkodás erkölcsi megítélésében az államház-
tartást vegyék mérvadóul. A kamatra vonatkozó régi egyházi tilalom ugyanis 
teljesen más gazdasági helyzetből eredt, amikor a tőke gyümölcsöztetésére 

36  minőségű dolgokban történjék. 4. § Lejárt kamatok után csak akkor jár kamat, ha az világosan 
kiköttetett, vagy pedig ha a lejárt kamat bepereltetett, mely utóbbi esetben az a kereset benyújtása 
napjától számíttatik. 5. § Az eddig létrejött és akár felmondáshoz, akár felmondás nélkül bizonytalan 
időre kötött pénzkölcsönök visszafizetésére az adós a jelen törvény kihirdetésétől számítandó fél év 
letelte előtt törvényesen nem szorítható, kivéve, ha a visszafizetési határidő, előrebocsátott felmon-
dás folytán, már ezen törvény életbelépte előtt lejárt. A felmondás nélkül bizonyos fizetési határ-
időhöz kötött, valamint a váltókon alapuló kölcsönök e § szabálya alá nem tartoznak. 6. § A jelen
törvény kihirdetését megelőző olyan cselekvények miatt, a melyek az eddigi törvények által tiltott 
uzsoráskodást képeznek: a tőke és kamatok elvesztésére vagy büntetésre is irányzott kereset többé 
nem indítható. Az adósnak azonban szabadságában áll az eddigi törvényeken alapuló s a fölösleg 
fizetett összeg visszatérítését tárgyazó jogát, saját felperessége alatt, érvényesíteni. 7. § Azon 
uzsoraperek, a melyek ezen törvény kihirdetése napjáig végrehajtással még be nem fejeztettek, 
a mennyiben a tőke és kamatok elvesztésére vagy büntetésre is irányozvák, nem folytathatók, 
illetőleg az azokban hozott ítéletek végre nem hajthatók. Az adós azonban, ha a kereset a fölösleg 
tett fizetés visszatérítésére is intéztetett: a pert, csupán erre nézve, folytathatja, illetőleg az ítélet e 
kérdésre vonatkozó részének végrehajtását eszközölheti; ha pedig a kereset erre nem volt irányoz-
va, eme jogát saját felperessége alatt érvényesítheti. 8. § Ezen törvény, kihirdetése után, azonnal 
hatályba lép, s minden azzal ellenkező korábbi törvények és rendeletek eltöröltetnek. 9. § Ezen 
törvény végrehajtásával az igazságügyi minister bizatik meg.”; és az 1868. évi XXXI. törvénycikk 
módosításáról szóló 1877. évi VIII. törvénycikk: „1. § Közjegyző nem vehet fel közokiratot és nem 
ruházhat fel közjegyzői okirat minőségével magánokiratot, melyben nyolcz százaléknál magasabb 
kamat köttetett ki. Az ezzel ellenkező okirat, közokirat, illetőleg közjegyzői okirat erejével nem bír. 
2. § Kamat alatt nem csak a pénzben fizetendő minden mellék-tartozás értetik, hanem bármely dolog 
vagy haszon, melynek adására vagy teljesítésére az adós a hitelező részére a tőke visszafizetésén, 
illetőleg visszatérítésén kívül kötelezettséget vállal. Mindazon esetben, melyben a jelen törvény az 
adóstól követelhető kamat legmagasabb összegét megállapítja, abba a kötbér, üzlet-díj, megtérítési
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még kevés alkalom nyílt. A Szentszék régi és mai állásfoglalása tehát nem 
jelentett elvcserét, hanem az elveknek a változott körülményekhez szabott 
alkalmazását, ami megcáfolja azt a vádat, hogy az Egyház a gazdasági fejlő-
dés kerékkötője …”

ÖSSZEGZÉS

Összefoglalóan elmondható, hogy az Ószövetség említett részei szerint zsi-
dónak zsidótól nem, (kamatszedő, nem rászoruló) idegentől viszont szabad 
kamatot kérnie; a nyomorban élő, szegény embertől történő kamatszedés, a 
kapzsiság, a kizsákmányolás súlyosan sérti Isten törvényét: az uzsorás isten-
telen ember („a jó megértéssel telve ajándékoz”43).

Az Újszövetségben a „felebarát” egyetemessé válik, az irgalmas szeretet 
parancsa kiterjed az ellenségekre is, akikkel szintén jót kell tenni, önzetlenül, 
ingyenesen, semmi viszonzást nem várva. Ez igaz a kölcsön vonatkozásában 
is (az a szeretet, amely viszonzásra irányul, nem igazán szeretet: „Csak ha 
valaki »jót tesz«, még ha nem is kapott semmit sem, és csak ha nem vár sem-
mit cserébe, kap – egészen váratlanul –, nemcsak köszönetet, hanem Istentől 

36  összeg és mindennemű melléktartozás is beszámítandó. 3. § Nyolcz százaléknál magasabb kamatot 
biztosító zálogjog előjegyzése vagy bekebelezése nem rendelhető el. A felek által határozott ösz-
szegben kikötött, de százalékban ki nem fejezett melléktartozások bekebelezését vagy előjegyzését 
a bíró csak azon, a telekjegyzőkönyvben kitüntetendő záradékkal rendelheti el, hogy az összes mel-
léktartozás, a tőke nyolcz százalékát meg nem haladhatja. 4. § Nyolcz százaléknál magasabb kamat 
a bíró által nem állapítható meg. Ezen szabály áll akkor is, ha a magasabb kamat bírói egyességben 
köttetett ki. 5. § Az ezen törvényben megszabott mértéken felül kikötött és megfizetett kamatok 
visszafizetése nem követelhető. Jövőre azonban azon kölcsönnél, mely félévnél hosszabb időre 
köttetett, a félévet meghaladó időre kamatot előre levonni nem szabad. A félévet meghaladó időre, 
vagy a jelen törvényben meghatározott mértéken felül bármily időtartamra előre levont kamatok a 
tőkéből lerovott összegnek tekintetnek. 6. § Ha a kölcsön-szerződésről kiállított okirat szövegében 
a felvettnél nagyobb összegnek visszafizetése köteleztetett: a bíró csak az okiratban felvettnek elis-
mert tőkeösszeget állapítja meg. Az ekként megállapított tőke utáni kamatösszeget illetőleg, jelen 
törvénynek a kamatokra vonatkozó intézkedései alkalmazandók. A bekebelezés vagy előjegyzés is 
csak a felvettnek elismert tőkére és annak e törvény szerint megengedett kamataira rendelhető el. 7. §
Az 1868. XXXI. törvénycikk 2. §-ának következő intézkedése: »Ha a kölcsönről írásbeli szerződés 
nem létezik, vagy létezik ugyan, de abban a kamat csak általánosan az összegnek vagy a kamatláb-
nak számszerinti meghatározása nélkül van kikötve; valamint azon esetben is, ha a kamat szerződé-
sileg nincs kikötve, hanem az a törvény határozatainál fogva jár: az egy évi kamat a fizetendő tőke 
hat százalékát teszi;« valamint az 1868:XXXI. törvénycikknek jelen törvény által nem érintett egyéb 
intézkedései továbbra is érvényben maradnak. 8. § A jelen törvény hatályba lépte előtt lejárt kamatok 
a fentebbi §. rendelkezései alá nem esnek. Az ezen időn túl lejárandó kamatokra azonban csak azon 
esetre nem terjed ki a jelen törvény hatálya, ha a nyolcz százaléknál magasabb kamat, a jelen törvény
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is jutalmat.”44). A nehéz anyagi helyzet kihasználása a szolidaritás egyetemes 
követelményét is súlyosan sérti.

A hiteles egyházi tanítóhivatali megnyilatkozások szerint az uzsora 
súlyos bűn, és ennek megfelelően – a visszatérítési, kártérítési kötelezett-
ség terhe mellett (vö. érvénytelenség: pl. színlelt szerződés) – büntetendő, 
például kiközösítés, keresztény temetéstől való megfosztás; a kamattal 
összefüggésben: az indokolt (igazság szerinti) költségek, kockázat, veszély 
viselése és a kár felmerülése elismertek; a kölcsönszerződés alapján történő, 
igazságos „jogcím” nélküli – és az egyéb igazságtalan, mértéktelen – nye-
reségre törekvés bűn.45 Azt, hogy a kamatnak milyen mértéke mértéktelen 
(túlzott), és mi az, amit igazságosnak, mérsékeltnek nevezhetünk, „általában 
meghatározni nem lehet, mivel, tekintetbe véve a helyek, a személyek és az 
idők összes és egyenként vett körülményeit, azt minden egyes esetben külön 
kell mérlegelni”.46

Az 1917. évi Codex Iuris Canonici 1543. kánonja elismeri a kamatra adott 
kölcsönt, ami valamilyen címen biztosított mérsékelt hasznot foglal magában: 
a kamat önmagában nem tilos, de mérsékeltnek kell lennie; az adós szorultsá-
ga, kényszerhelyzete miatt a kamatot nem szabad felemelni, sőt, a bajba jutott 
ember megélhetésének biztosítására adott kölcsön után nem szabad kamatot 

36  hatályba lépte előtt keletkezett jogérvényes ítéletben vagy per-egyességben állapíttatott meg. Azon 
körülmény, hogy a magasabb kamat a jelen törvény hatályba lépte előtt felvett közjegyzői okirat-
ban van kötelezve, annak nyolcz százalékra való leszállítását nem akadályozza. Az okirat azonban 
közokirati erejét megtartja. 9. § Jelen törvény határozmányai nem alkalmazhatók: a) váltó-követelé-
sekre; b) bejegyzett kereskedőknek kölcsönös kereskedelmi ügyleteikből eredő követeléseire. 10. §
Jelen törvény 1877. évi július 1-én lép életbe, s végrehajtásával az igazságügyminister bizatik 
meg.”. Ld. még az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló 1883. évi XXV. törvénycikk szövegét.

41  Ld. Magyar Katolikus Lexikon VI (főszerk.: Diós István; SZIT, Budapest 2001) 108–109; és 
MUZSLAY István, Gazdaság és erkölcs (Studia Theologica Budapestinensia 7) (sorozatszerk.: Erdő 
Péter; Új Ember–Márton Áron Kiadó, Budapest 20053) 93, 162. Az MKL VI a kamat témájában a 
következő művekre hivatkozik: ERNSZT Sándor, A kamat (Budapest 1898; disszertáció – elérhető, 
disszertációk levéltári anyaggá minősítése miatt szükséges kutatási engedély alapján: Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar); Der Alte Orient, 31. köt. 3/4. (Wilhelm Eilers: Die 
Gesetzesstele Chammurabis) (Lipcse 1932); Katolikus Lexikon II (szerk.: Bangha Béla; Budapest 
1931) 482; HÖRMANN, Karl, Lexikon der christlichen Moral (Innsbruck 1976) 1746; Bibliai Lexikon 
(szerk.: Herbert Haag, ford.: Ruzsiczky Éva; Budapest 1989) 911; MUZSLAY István, Gazdaság 
és erkölcs (Studia Theologica Budapestinensia 7) (sorozatszerk.: Erdő Péter; Budapest 1993) 89. 
A kölcsönhöz ld. Magyar Katolikus Lexikon VII (SZIT, Budapest 2002) 328: „kölcsön, kölcsönzés: 
szoros értelemben más használatára ingyenesen átengedett jószág, tárgy vagy pénz; tágabb értelem-
ben: hitel. – Az ÓSz-ben a kamat nélküli kölcsön a felebaráti szeretet tette (Kiv 22,24; 23,21; Lev 
25,37; MTörv 15,8; 23,20; Sir 29,2); az idegenektől azonban szabad volt kamatot kérni (MTörv 
23,21). Biztosítékul zálog v. kezes (kezesség) szolgált. Ha a kölcsönbe adott holmi elveszett, az 
adósnak meg kellett térítenie (Kiv 22,13). Jahve áldásának számított kölcsönt adni, kölcsönre nem
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szedni; a túlzó kamatot az igazságosság nevében vissza kell szolgáltatni; az 
uzsora a 2354. kánon szerint büntetendő.

Az 1983. évi, jelenleg hatályos Codex Iuris Canonici is ismeri a jogszerű 
kamatot (1284. kánon 2. § 5. pont, 1290. kánon), de az uzsorát (kifejezetten) 
nem rendeli büntetni (vö. 1397. kánon, 1399. kánon és KEK 2269. pont), 
az érvénytelenség (semmisség) azonban továbbra is áll [vö. 1290. kánon, és 
1752. kánon (salus animarum)].

A kapzsiság, a kizsákmányolás, a másik személy szorult (hátrányos) hely-
zetének kihasználása (uzsora) súlyosan igazságtalan, az isteni jog normáit 
is sérti; az így létrejött megállapodások – a kifejtettek szerint, a kánoni jog 
alapján – érvénytelenek (semmisek). Az ilyen cselekmények tárgyuk (fajtájuk, 
lényegük) szerint, önmagukban (bensőleg) rosszak: nem irányíthatók Istenre, 
sem az ember javára, súlyosan sértik az emberi méltóságot (méltatlanok az 
emberhez).47

36  szorulni (MTörv 28,12). A bölcsességi kv-ek a kölcsön veszedelmeire figyelmeztettek: Sir 29,7: 
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