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A Magyar Köztársaság nevében!
A Magyar Köztársaság Legfelsôbb Bírósága a [...]

ügyvéd és [...] ügyvéd által képviselt Háttér Társaság
a Melegekért Egyesület felperesnek a [...] ügyvéd ál-
tal képviselt Károli Gáspár Református Egyetem alpe-
res ellen egyenlô bánásmód követelményének meg-
sértése miatt a Fôvárosi Bíróságon 19.P.21.788/2004.
számon megindított és a Fôvárosi Ítélôtábla 2.Pf.21.
318/2004/4. számú ítéletével elbírált perében a felpe-
res 13. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelme
alapján meghozta az alábbi ítéletet:

A Legfelsôbb Bíróság a jogerôs ítéletet hatályában
fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperes-
nek 15 nap alatt 30.000 (Harmincezer) forint felül-
vizsgálati perköltséget. A le nem rótt felülvizsgálati
eljárási illetéket az állam viseli. Ez ellen az ítélet el-
len nincs helye jogorvoslatnak.

I N D O K O L Á S

A Magyarországi Református Egyház Zsinata által ala-
pított Károli Gáspár Református Egyetem (további-
akban: alperes) Hittudományi Karán református lel-
készeket és vallástanárokat képeznek. A Hit-
tudományi Kar Kari Tanácsa 2003. október 10-én
szexuáletikai kérdésekkel, ezen belül kiemelten a
homoszexualitás valláserkölcsi szempontok szerinti
megítélésével foglalkozott, és e tárgyban állásfoglalást
hozott. Ebben kinyilvánította, hogy „készek vagyunk
vállalni a szembenállást a társadalom általános véle-
kedésével, ha az Isten igéjébôl más meggyôzôdésre
jutottunk”. Az állásfoglalás különbséget tett a
homofil hajlam és a homoszexuális aktivitás között. A
homofil hajalmú személy számára lelki gondozói
segítségnyújtást ajánlott, és kitért annak szempontja-
ira is. A homoszexuális aktivitást ugyanakkor olyan
akarati döntés következményének tekintette, amely
az egyén felelôssége körébe tartozik. Rámutatott ar-
ra, hogy „homoszexualitás esetében az egyetlen eti-
kus megoldásnak a homoerotikus vágyak kielégítésé-
rôl való lemondás tûnik”. Az állásfoglalás végül kitért

arra, hogy „az egyház a Biblia alapján nem helyesel-
heti a homoszexuális kapcsolatok megáldását, a ho-
moszexuális párok házasságkötését, gyermekvál-
lalását, homoszexuális életet folytató, vagy azt propa-
gáló vallástanárok és lelkészek képzését, szolgálatba
állítását, illetve szolgálatban tartását”. Az alperes
Egyetemi Tanácsa 2004. április 1-jén szabályzatot al-
kotott a Hittudományi Karon lelkészi és vallástanári
szakon képzésben részesülô hallgatók alkalmassági
minôsítési eljárásáról. Ebben elôírta, hogy a hitéleti
képzésben részt vevô hallgatók meghatározott idôsza-
konként alkalmassági minôsítésen esnek át annak
megítélése érdekében, hogy alkalmasak-e a reájuk
váró lelkipásztori, vallástanári feladatok ellátására. A
vizsgálati szempontok között szerepel a hallgatók
életvitele is. A Magyarországi Református Egyház
Zsinata 2004. május 6-án állásfoglalást bocsátott ki
„Házasság, család, szexualitás” címmel. Ebben egye-
bek mellett kinyilvánította, hogy a homoszexuális
életvitel vagy annak propagálása a lelkipásztori, val-
lástanári hivatással, valamint e hivatásokra felkészítô
képzéssel és mindennemû egyházi szolgálattal össze-
egyeztethetetlen.

Az alperes Hittudományi Karának Kari Tanácsa a
2003. október 10-ei ülésén azt a hallgatót, akinek ho-
moszexualitása ismertté vált, a lelkészi pályára alkal-
matlannak minôsítette, és úgy határozott, hogy neve-
zett a tanulmányait az intézményben nem folytathat-
ja. A Kari Tanács 2003. november 28-án e kérdésben
újabb határozatot hozott, amellyel korábbi döntését
ugyan fenntartotta, de felajánlotta az érintett hallga-
tónak, hogy tanulmányait egy másik egyetem olyan
teológiai szakán folytathatja, ahol nem kizárólag lel-
kipásztorokat, hanem világi teológusokat képeznek.
Az ismertetett döntések miatt a hallgató jogor-
voslatért bírósághoz fordult.

A felperes az egyesülési jog alapján létrejött olyan
kiemelkedôen közhasznú, országos mûködési körû
társadalmi szervezet, amely céljai között szerepelteti
az emberi jogok védelmét, ezen belül a leszbikus,
meleg, biszexuális és transznemû kisebbség hátrá-
nyos megkülönböztetése elleni küzdelmet.

A felperes a 2004. február 10-én benyújtott kere-
setében, az egyenlô bánásmód követelményének
megsértését állítva, az alperes ellen a Ptk. 76. § alap-
ján személyiségvédelmi igényt érvényesített. Kerese-
te ténybeli alapjául az alperes Hittudományi Kara Ka-
ri Tanácsa által 2003. október 10-én meghozott és az
interneten 2004. január 4-én közzétett állásfoglalást
jelölte meg. Rámutatott arra, hogy az alperes által a
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homoszexualitás kérdésében kifejtett tézisek elvi
alapját jelentik annak a gyakorlatnak, mely az okta-
tásba történô bekapcsolódás lehetôségét szexuális ori-
entációtól teszi függôvé. Azáltal, hogy az alperes a lel-
készi és vallástanári képzésbôl a homoszexuális éle-
tet folytató vagy azt propagáló személyeket kirekesz-
ti, ezzel lényegében a heteroszexualitást képzési fel-
tételnek tekinti. A felperes ezért a keresetében az al-
peressel szemben a jogsértés megállapítását, az alpe-
res nyilvános elégtétel adására és az elvi állásfoglalás
visszavonására kötelezését, továbbá nem vagyoni
kártérítésben és közérdekû célra fordítható bírságban
való marasztalását kérte.

Az alperes a kereset elutasítását kérte.
Az elsôfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította
és a felperest perköltségben marasztalta. Az ítélet in-
doklása szerint a felperest megillette a közérdekû
igényérvényesítés joga, mert a 2003. évi CXXV. tv.
(Ebtv.) 20. § (1) bekezdés c) pont szerinti törvényi
feltételek megvalósultak: a felperes érdekképviseleti
szervezet az egyenlô bánásmód követelményének
megsértése miatti jogvédelmet az egyes ember sze-
mélyiségének lényegi vonásához tartozó tulajdonság,
a szexuális orientáció miatt és az alperes olyan állás-
foglalásával összefüggésben igényli, amely pontosan
meg nem határozható személyi kört érint. Megállapí-
totta továbbá az elsôfokú bíróság, hogy az alperes
nem egyházi jogi személy, hanem felsôoktatási intéz-
mény, amelyre az Ebtv. hatálya kiterjed. Érdemben
pedig arra a következtetésre jutott, hogy az alperes
állásfoglalásának felperes által kifogásolt részei olyan
véleménynyilvánításnak minôsülnek, amellyel az al-
peres nem lépte túl az Alkotmány 61. § (1) bekezdés
által biztosított kereteket.

A másodfokú bíróság az elsôfokú bíróság ítéletét
„indoklásra is kiterjedôen” helybenhagyta. A jogerôs
ítélet indoklása emellett rámutatott arra is, hogy val-
lásos meggyôzôdésen alapuló oktatás esetén az intéz-
mény jogosult vallásos nézeteinek, hitelveinek meg-
fogalmazására, erkölcsi felfogáshoz és az egyházi taní-
tásokhoz igazodó álláspontja kinyilvánítására, és en-
nek megfelelôen a lelkészi pályára való alkalmasság
kérdésében való döntésre is. Az alperes intézmény-
ben a teológus és vallástanár jelöltek ezt tudomásul
véve, képzésük megkezdését megelôzôen fogadal-
mat tesznek, amelyben önként vállalják az egyház ta-
nításának, a Kari Tanács rendelkezéseinek megtartá-
sát. Miután az alperes perben kifogásolt állásfoglalása
a Református Egyház hitelvein és erkölcsi meggyôzô-
désén alapult, ezért nem valósított meg „önkényes
hátrányos megkülönböztetést” a felperes által képvi-
selt csoport sérelmére, illetve nem lépte túl a
véleménynyilvánítás alkotmányos kereteit. A jogerôs
ítélet emellett rámutatott arra is, hogy a felperes által

állított jogsértést az alperes azért sem követte el, mert
az Ebtv. 28. § (2) bekezdése szerint nem jelenti az
egyenlô bánásmód követelményének megsértését az,
ha önkéntes részvétel alapján a felsôoktatási intéz-
ményben olyan vallási meggyôzôdésen alapuló okta-
tást szerveznek, melynek célja indokolja elkülönített
osztályok vagy csoportok alakítását.

A jogerôs ítélet ellen, az ügy érdemére kiható
jogszabálysértésre hivatkozva, a felperes nyújtott be
felülvizsgálati kérelmet. Alapvetôen azt sérelmezte,
hogy az eljárt bíróságok az alperes Hittudományi Ka-
ra Kari Tanács által hozott állásfoglalást véleménynek
minôsítették, és a perbeli jogvitát a szabad
véleménynyilvánításhoz fûzôdô alkotmányos jog
alapján bírálták el. Nem lehet ugyanis pusztán véle-
ménynek tekinteni az alperes állásfoglalásában rögzí-
tett téziseket, mert azoknak közvetlenül is megta-
pasztalt hátrányos következményei vannak az embe-
rek egy meghatározott csoportjára, a homoszexualitá-
sukat nyíltan vállaló személyekre nézve. Az alperes
állásfoglalásában kifejtett elvek alapján már eltávolí-
tottak egy lelkész hallgatót az intézménybôl, az alpe-
res fenntartója pedig olyan tartalmú rendelkezéseket
hozott, amelyek összességükben alkalmasak arra,
hogy az alperes intézményben élô gyakorlattá váljon
a homoszexuális életvitelû személyek kirekesztése a
Hittudományi Karról. Miután az alperes költségvetési
forrásból is támogatásban részesül, és a lelkész-
képzésben való részvételnek nem szükségszerû kö-
vetkezménye a lelkészi hivatás gyakorlása, ezért az
alperes által alkalmazott hátrányos megkülönbözte-
tésnek nincsenek méltányolható indokai. A felperes
azt is sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság ítélete
meghozatalakor az egyházi jogi személyekre irányadó
jogelveket is alkalmazott, annak ellenére, hogy az al-
peres – ahogy azt az elsôfokú bíróság is helyesen
megállapította – nem egyházi jogi személy. Tévesnek
tartotta azt is, hogy a másodfokú bíróság jelentôséget
tulajdonított a teológus és vallástanár jelöltek önkén-
tes fogadalomtételének, és hogy ebben a jogvitában
lehetôséget látott az Ebtv. 28. § (2) bekezdés szerin-
ti rendelkezések alkalmazására. A perbeli esetben
ugyanis nincs jelentôsége annak, hogy egyes intéz-
ményekben önkéntes részvétel alapján lehetôség van
vallási meggyôzôdésen alapuló oktatás szervezésére,
és ennek érdekében elkülönített osztályok, csoportok
létrehozására. A felperes álláspontja szerint a perben
bizonyította, hogy az alperes a homoszexuálisokkal
szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmazott,
ezért az alperes a jogsértés jogkövetkezményei alól
csak akkor mentesülhetne, ha az Ebtv. 19. § (2) be-
kezdésben foglalt törvényi feltételek fennálltát bizo-
nyítaná. Miután az eljárt bíróságok ezzel a kérdéssel
nem foglalkoztak, ezért (szükség esetén) indítványoz-
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ta a jogerôs ítélet hatályon kívül helyezését és új el-
járás elrendelését.

Az alperes a jogerôs ítélet hatályban való fenn-
tartását kérte. Felülvizsgálati ellenkérelmében ar-
ra hivatkozott, hogy az egyházi jogi személyekre
irányadó jogszabályok (a perbeli jogviszony kere-
tei között) reá is vonatkoznak, ezért az alapító egy-
ház szellemiségével összhangban álló hitéleti kép-
zés feltételeinek meghatározásánál nem alkalmaz-
hatók az Ebtv. rendelkezései. Abból a ténybôl
ugyanis, hogy az alperes felsôoktatási intézmény,
nem következik, hogy az állami szervek a hitélet-
tel összefüggô tárgyak képzési feltételeibe beavat-
kozzanak.

A Legfelsôbb Bíróság az alábbi indokok alapján
megállapította, hogy a jogerôs ítélet keresetet eluta-
sító rendelkezése nem jogszabálysértô.

Az egyenlô bánásmód követelményének megsér-
tése miatt a Ptk. 76. § alapján indított személyi-
ségvédelmi perben jogértelmezést igénylô kérdést je-
lentett, hogy

– az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség
elômozdításáról szóló, 2004. január 27-én hatályba lé-
pett 2003. évi CXXV. tv. (Ebtv.) rendelkezései kiter-
jednek-e az alperesre is,

– megilleti-e a felperest a közérdekû igényérvé-
nyesítés joga,

– az alperes alkalmazott-e hátrányos megkülönböz-
tetést a felperes által képviselt csoporthoz tartozó sze-
mélyek sérelmére, s ha igen,

– az alperes bizonyított-e olyan körülményeket,
amelyek mentesítik az egyenlô bánásmód követel-
ményének megtartása alól.

1. Az Ebtv. 4. § g) pontja értelmében az egyenlô
bánásmód követelményét a közoktatási és a felsôok-
tatási intézmények jogviszonyaik létesítése során,
jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során
kötelesek megtartani. E rendelkezés az egyház által
alapított, és a felsôoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
tv. szerint mûködô, államilag elismert felsôoktatási
intézményekre is irányadó. Az Ebtv. személyi és tár-
gyi hatálya alól kivételt jelentô 6. § (1) bekezdés c)
pontja, mely szerint az Ebtv. hatálya nem terjed ki az
egyházi jogi személyeknek az egyházak hitéleti tevé-
kenységével közvetlenül összefüggô jogviszonyaira,
az egyház által alapított felsôoktatási intézményre ab-
ban az esetben sem vonatkozik, ha egyébként van
olyan (önálló jogi személyiséggel nem rendelkezô)
kara, ahol csak hitéleti képzés folyik. Az Ebtv. alkal-
mazásában egyházi jogi személynek az egyház és
szervezeti egysége minôsül, melyet a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló
1990. évi IV. tv. 8. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés
és 13. § szerint az azonos hitelveket követôk vallásuk

gyakorlása céljából létrehoztak és államilag nyilván-
tartásba vettek.

A Magyarországi Református Egyház által alapított
alperes ezért az Ebtv. alkalmazása körében nem mi-
nôsül egyházi jogi személynek, reá tehát az Ebtv. sze-
mélyi és tárgyi hatálya kiterjed.

2. A felperes a homoszexuálisok által alkotott tár-
sadalmi csoport képviseletét is ellátó szervezetként
indított keresetet az alperessel szemben. Kereseté-
ben azt állította, hogy az alperes az oktatási rendsze-
rébe való bekapcsolódás elvi alapjainak meghatáro-
zásakor az egyenlô bánásmód követelményét meg-
sértette, mert az általa képviselt társadalmi csoport-
hoz tartozó személyeket szexuális irányultságuk mi-
att a hitéleti képzésbôl kizárja. Az ember személyi-
ségének lényegi vonását jelentô tulajdonság a szexu-
ális orientáció, és ez a tulajdonság a felperes által
képviselt társadalmi csoport tagjainál is meghatározó
jelentôségû. Az eljárt bíróságok ezért helyesen álla-
pították meg, hogy a felperest az Ebtv. 20. § (1) be-
kezdés c) pontja alapján megillette a közérdekû
igényérvényesítés joga.

3. A Ptk. 76. §-nak az Ebtv. 37. §-sal módosított
rendelkezése szerint a személyhez fûzôdô jog sérel-
mét jelenti – egyebek mellett – az egyenlô bánásmód
követelményének megsértése. E jogsértés tartalmi
jegyeit, bizonyításának feltételeit és a jogsértés kö-
vetkezményei alóli mentesülés lehetôségét az Ebtv.
szabályozza.

Az Ebtv. 7. § (1) bekezdés értelmében az egyen-
lô bánásmód követelményének megsértését jelenti –
különösen a III. fejezetben meghatározottak szerint
– a közvetlen hátrányos megkülönböztetés. Ilyen
közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minôsül a
8. § m) pont szerint az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy
vélt szexuális irányultsága miatt részesül más, össze-
hasonlítható helyzetben lévô személyhez vagy cso-
porthoz képest kedvezôtlenebb bánásmódban. Az
Ebtv. 27. § (2) bekezdés a) pont értelmében az
egyenlô bánásmód követelményének érvényesülnie
kell az oktatással összefüggô jogviszonyokban, így az
oktatásba történô bekapcsolódás feltételeinek meg-
határozása, a felvételi kérelmek elbírálása esetében is.

Az alperes a Hittudományi Karának Kari Tanácsa
által 2003. október 10-én meghozott és az alapító egy-
ház által 2004. május 6-án megerôsített állásfoglalás-
sal egyértelmûen kinyilvánította azt a szándékát,
hogy a homoszexuális életvitelt folytató vagy a homo-
szexualitást propagáló személyek számára lelkészi és
vallástanári szakon hitéleti képzést nem kíván bizto-
sítani. Ennek az állásfoglalásnak szellemében az alpe-
res szabályzatot is alkotott, amely szerint a lelkészi és
vallástanári szakon képzésben részesülô hallgatók
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idôszakonként alkalmassági minôsítésben vesznek
részt, amely kiterjed az életvitelükre is. Emellett a
perben adat van arra, hogy az alperes a lelkészi sza-
kon képzésben részesülô egyik hallgatójával szemben
alkalmazta is az állásfoglalásban megfogalmazott el-
veket. Az alperes állásfoglalása ezért elvi alapjául szol-
gál annak a gyakorlatnak, amely szexuális irányultsá-
guk szerint különbséget tesz a lelkészi és vallástanári
szakon az oktatásba bekapcsolódni kívánó hallgatók
között, és az oktatásból a felperes által képviselt sze-
mélyeket, a homoszexuálisokat kizárja. A felperes
ezért a felülvizsgálati kérelmében megalapozottan ki-
fogásolta, hogy az eljárt bíróságok az alperes állás-
foglalását kizárólag valláserkölcsi kérdésben alkotott
véleménynek tekintették, és nem mérlegelték annak
a Hittudományi Kar képzési rendszerére gyakorolt
hatását. Az alperes által megfogalmazott tézisek gya-
korlatban való érvényesülése nem teszi lehetôvé az
állásfoglalásnak csupán véleményre szûkítô értelme-
zését. A Legfelsôbb Bíróság ezért megállapította,
hogy az alperes állásfoglalása az Ebtv. 7. § (1) bekez-
dés értelmében olyan rendelkezés, amely szexuális
orientáció szerint alkalmaz hátrányos megkülönböz-
tetést a lelkészi és vallástanári képzésbe bekapcsolód-
ni kívánó azon hallgatókkal szemben, akik homosze-
xualitásukat nyíltan vállalják. Miután ez a megkülön-
böztetés nem egyszeri alkalomhoz kapcsolódik, ha-
nem folyamatos magatartást jelez, ezért az Ebtv. idô-
beli hatálya az alperes állásfoglalására annak ellenére
kiterjed, hogy azt az alperes az Ebtv. hatálybalépése
elôtt hozta.

A felperes a perben nemcsak azt bizonyította,
hogy az alperes a homoszexuálisokkal szemben hát-
rányos megkülönböztetést alkalmaz, de azt is bizonyí-
totta, hogy az általa képviselt társadalmi csoport ren-
delkezik ezzel a szexuális irányultsággal mint az
Ebtv. 8. § m) pont szerinti tulajdonsággal. A felperes
ezért eleget tett az Ebtv. 19. § (1) bekezdésében
meghatározott bizonyítási kötelezettségének.

4. Az egyenlô bánásmód követelménye megsér-
tésének jogkövetkezményei alól a mentesülés felté-
teleit az Ebtv. 19. § (2) bekezdése szabályozza.
Eszerint a perben az alperest terhelte annak bizo-
nyítása, hogy

a) megtartotta
b) az adott jogviszony tekintetében nem volt köte-

les megtartani az egyenlô bánásmód követelményét.
Az Ebtv. 7. § (2) bekezdés szerint nem sérti az

egyenlô bánásmód követelményét az a 8. §-ban felso-
rolt tulajdonságon alapuló rendelkezés, amelynek tár-
gyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal
közvetlenül összefüggô, ésszerû indoka van.

Az alperes perbeli védekezése során – egyebek
mellett – az alapító egyház hitelveire, erkölcsi felfogá-

sára hivatkozva állította, hogy a lelkészi és vallástanári
képzés feltételeinek meghatározásánál indokoltan
tett különbséget a hallgatók között szexuális irányult-
ságuk szerint. Az alperes ezzel lényegében az Ebtv.
19. § (2) bekezdés b) pont és a 7. § (2) bekezdés sze-
rinti körülményeket állított és emiatt (is) kérte a ke-
reset elutasítását. Ezért ebben kérdésben a Legfel-
sôbb Bíróság a per adatai alapján állás foglalhatott.

Az Alkotmánynak a mindenkit születésénél fogva
és elidegeníthetetlenül megilletô emberi méltóság-
hoz való jogot rögzítô 54. § (1) bekezdése, valamint az
emberi és állampolgári jogok megkülönböztetés nél-
küli biztosítását elôíró 70/A. §-a az Ebtv. preambu-
lumában is rögzített olyan alapjogok, amelyek érvé-
nyesítésére e törvény is hivatott. Az alkotmányos
alapjogokat érintô diszkrimináció tilalma azonban
nem jelenti minden megkülönböztetés tilalmát. Az
alkotmányos alapjogok sérelme az önkényes, ésszerû
indok nélküli megkülönböztetéssel valósul meg. Ezt
fejezi ki az Ebtv. 7. § (2) bekezdés és a 19. § (2) be-
kezdés b) pontja is.

A szexuális irányultság (így a heteroszexualitás, il-
letve a homoszexualitás) az emberi méltóság lényegé-
hez tartozik. A szexuális irányultság szerinti különb-
ségtételre mint az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott „egyéb helyzet” szerinti különb-
ségtételre csak kivételes indokok alapján kerülhet
sor. Ilyen pl. a házassághoz való jog tekintetében a
homoszexuális irányultság megkülönböztetése
[37/2002. (IX. 4.) AB határozat, 20/1999. (VI. 25.) AB
határozat].

Miután az alperes perben vitatott rendelkezése a
lelkészi és vallástanári szak hallgatói között szexuális
irányultságuk alapján tett különbséget, ezért a perben
ügydöntô jelentôsége volt annak, hogy az adott
jogviszonyban ennek volt-e ésszerû indoka.

A vallás szabad megválasztásához, a vallásos meg-
gyôzôdés kinyilvánításához, azok tanításához és az
adott vallás hitelveinek megfelelô életmód folytatá-
sához való jogot az Alkotmány 60. § (2) bekezdése
mindenki számára biztosítja. Az egyházak az Alkot-
mány által biztosított keretek között szuverenitással
rendelkeznek. Az egyház hitelvei, morális kérdések-
ben való állásfoglalása nem lehetnek az állam vagy in-
tézményei, így a bíróság megítélésének tárgyai.

Az egyház által alapított felsôoktatási intézmény-
ben folyó hitéleti (lelkészi és vallástanári) képzés el-
választhatatlan kapcsolatban van az adott egyház val-
lási (hit) felfogásával, morális kérdésekben kialakult
elveivel, a lelkészeivel, hittanáraival szembeni elvá-
rásaival. A hitéleti képzés (és nem általában a teoló-
gusképzés) ezért szükségszerûen igazodik az egyház-
nak a vallási tanok tartalmával, a hitgyakorlás egyéni
és társas formáival, a vallási közösséghez tartozók, így
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különösen a lelkészek és hittanárok életvitelével kap-
csolatos felfogásához.

A református egyház „a Biblia alapján nem helyes-
li a homoszexuális életet folytató vagy azt propagáló
vallástanárok és lelkészek képzését, szolgálatba állí-
tását, illetve szolgálatban tartását”. Ezt a felfogást az
állam vagy intézményei nem bírálhatják felül. A per-
ben ezért sem általában a homoszexualitást, sem kü-
lönösen a református egyház, illetve az alperes errôl
való felfogását nem kellett és nem is lehetett vizsgál-
ni. Ezért a perben nem volt jelentôsége annak, hogy
e kérdéskört illetôen milyen nézetek ismertek.

A református egyház által alapított alperes (tekin-
tet nélkül arra, hogy állami támogatásban is részesül)
a lelkészi és vallástanári képzés során legitim és
ugyancsak felülbírálhatatlan módon jeleníti meg az
egyház e kérdésben vallott felfogását. Ezt fejezi ki a
per tárgyává tett állásfoglalásában, amely szerint a
hitéleti képzéstôl a homoszexualitásukat nyíltan vál-
laló személyeket távol kívánja tartani. Az alperes

állásfoglalásának ezért a lelkész- és vallástanár-
képzéssel kapcsolatos jogviszonyban az egyház
hitelveihez igazodó olyan ésszerû indoka volt, amely
miatt nem volt köteles megtartani az egyenlô bánás-
mód követelményét. A Ptk. 76. §-ra alapított szemé-
lyiségvédelem ezért a felperest nem illeti meg.

A kifejtett indokok következtében a jogerôs ítélet-
nek a keresetet elutasító rendelkezése nem sért
jogszabályt, ezért a Legfelsôbb Bíróság a jogerôs íté-
letet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta és a 275/B. §, valamint a 78. § (1) bekez-
dés alapján rendelkezett a felperes felülvizsgálati el-
járásban felmerült perköltség-fizetési kötelezettségé-
rôl. A felperes illetékmentessége folytán a le nem rótt
felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli [1990.
évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdés d) pont].
Budapest, 2005. június 8.

Dr. Solt Pál sk., a tanács elnöke
Dr. Völgyesi Lászlóné sk., elôadó bíró

Dr. Mészáros Mátyás sk., bíró
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