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A hitélet szabályai
Afogvatartottak vallás gyakorlásáról
Az 1989-es politikai rendszerváltozást követően az alkotmány mó
dosításával teljes körben megvalósult az állam és az egyház külön
válása, a szabad vallásgyakorlás, akár egyénileg, akár csoportos for
mában, akár eltitkolva, akár nyilvánosan. Vallásos meggyőződését 
bárki kinyilváníthatja, de attól tartózkodhat is. Módosított alkot
mányunk alapján megvalósulhat az emberek közötti megkülönböz
tetés. Sajátos jellemzője alkotmányunknak, hogy a lelkiismeret- és 
vallásszabadság fogalmába kifejezetten belefoglalja az ilyen termé
szetű meggyőződés kinyilvánításának mellőzését is.

A módosított alkotmánynak a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságról alko
tott rendelkezésére épülő kétharmados törvény, a lelkiismeretről, a vallásszabadságról és 
az egyházakról szóló (a továbbiakban lelkiismereti) törvény pedig konkrét és részletes 
szabályozással biztosítja a vallás gyakorlását és annak intézményes formáit.

Úgy gondolom, és talán nem járok messze a valóságtól, ha állítom, hogy a korábbi 
rendszernek a valláshoz, valamint a vallásos emberekhez való viszonya lehetetlen hely
zetet teremtett a megszokottnál kötöttebb formában élő emberek, a büntetés-végrehajtási 
intézetekben és rendőrségi fogdákban lévő fogvatartottak számára, de ide sorolhatók a 
sorkatonai szolgálatot teljesítők is. Akkor pedig ellentmondanánk önmagunknak, ha-azt 
állítanánk, hogy ezeknek az embereknek -  éppen helyzetükből adódóan -  nincs szüksé
gük a vallás gyakorlására vagy vallásos meggyőződésük kinyilvánítására.

Ezt a több évtizedes hiányosságot küszöböli ki az 1990. május 1. napján hatályba lé
pett 8/1990. (IV. 27.) IM-rendelet, valamint a 22/1990. (Vili. 13.) BM-rendelet, mely a 
fogvatartottak vallásgyakorlásának lehetőségeit rögzíti miniszteri rendeletek formájában.

A célszerűség kedvéért a dolgozat további részében az igazságügy-miniszter rendele
tének elemzésével foglalkozunk, részben azért, mert a belügyminiszteri rendelet lényegé
ben hasonló módszerrel és nagyrészt azonos tartalommal szabályozza a vallásgyakorlás 
lehetőségét, csak szűkebb terjedelemben. Ez persze nem azt jelenti, hogy a jogforrások 
közül e két miniszteri rendelet kapcsán az egyiket a másikkal szemben előtérbe vagy fel
jebb helyeznénk. De az sem elhanyagolható szempont -  a tapasztalatok ezt támasztják alá 
- ,  hogy még mindig az az általánosabb gyakorlat, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek
ben fogvatartottak igénylik a vallásgyakorlásnak, akár az egyéni, akár a közösségi formá
ját. Közülük is elsősorban az, aki már jogerős büntetését tölti.
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Az előzetes fogva tartásban lévő fogvátartott pszichésen -  még akkor is, ha vallásos 
világnézetű -  arra van berendezkedve, hogy az előzetes fogva tartás a lehető legrövidebb 
ideig tart, és lelki megnyugvását inkább megszokott környezetében óhajtja megkeresni. 
Értelemszerűen más a helyzet akkor, ha a fogvatartott a jogerős büntetését tölti. Ekkor már 
mentes azon reménytől, hogy fogva tartása a lehető legrövidebb ideig tart.

Ma már természetszerűen nem abszolút újszerűsége miatt kell szólnunk e rendeletek
ről, hanem mindenekelőtt azért, mert több mint fél évtizeddel a rendeletek hatályba lépé
sét követően még mindig aktuális kérdés lehet a jogszabályok rendeltetésszerű használa
ta. Nem mintha bárkiben is kétség merülne fel, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben 
vagy a rendőrségi fogdákban nem biztosítják a szabad vallásgyakorlást. A börtönlelkészi 
szolgálat ma már igen jelentős eredményeket mutathat fel az elmúlt években alkalmazott 
nevelési jellegű tevékenységével, inkább arról lenne szó, hogy minél többen megismer
jék a rendelet adta lehetőségek alkalmazását, mind a fogvatartók, mind a fogvatartottak.

A jogszabály értelmében lehetővé kell tenni a fogvatartottaknak, hogy az istentiszte
leteken és egyéb vallási rendezvényeken részt vehessenek, az egyház lelkészének vagy 
más képviselőjének gondozását igényeljék, illetve gondozásban részesüljenek. A fogva
tartottak istentiszteleten való részvétele kétségtelenül többletfeladatokat ró a büntetés
végrehajtási intézetre, illetve a hivatásos állományra. Nyilvánvaló, hogy az istentisztelet 
helyének megválasztása, a helyiség vallási szertartásnak megfelelő berendezése -  nem a 
vallásgyakorlás tárgyi kellékeiről van szó -  gondosságot, figyelmet és némi hozzáértést 
igényel. ,

Az istentiszteletről a fogvatartottat kellő időben tájékoztatni kell és az önként jelent
kezők számára a részvétel nem korlátozható, ennekiellenére ri'em feltétlen és alanyi jogon 
járó kedvezmény.
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A fogvatartott eltiltható az istentisztelet látogatásától, ha magatartása a biztonságot 
vagy az intézet rendjét veszélyezteti'. Nem látogathatja az istentiszteletet a magánzárká
ban fogva tartott elítélt, vagy akit fegyelmező részlegbe utaltak.

Az istentiszteleten elkövetett fegyelemsértés elbírálása az intézet parancsnokának 
jogkörébe tartozik, de az ilyen alapon történő fegyelmezés előtt, különösen az istentiszte
let látogatásától való eltiltásnál a lelkész véleményét ki kell kérni. Az istentiszteleteken 
való részvétel, a lelki gondozás igénylése nem sértheti az intézet rendjét és a biztonságot. 
Itt említi egyetlen alkalommal az igazságügy-miniszteri rendelet az előzetesen letartózta
tottakat, akikre a rendelet értelmében szintén vonatkozik a büntetés-végrehajtási intéze
tekben a szabad vallásgyakorlás lehetősége azzal a feltétellel, hogy az előzetes letartózta
tott vallásgyakorlása, valamint lelki gondozásának igénylése nem sértheti a rendet és biz
tonságot, de a bíróság, valamint az ügyész rendelkezéseit sem.

Hatékonyabb lett volna egy üttes rendeletben vagy akár a lelki ismereti törvényben ren
delkezni a fogvatartottak vallásgyakorlásáról, mert az szintén jogszabályi tény, hogy az 
előzetes fogvatartott és a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott elítélt jogai és kö
telezettségei lényegesen eltérnek egymástól. Nem célszerű azonban, ha ez kihat a valjás- 
gyakorlásra is, mert ebben megkülönböztetés alkalmazása nem helyes.

Természetesen nem azt akarom mondani, hogy eleve célszerűtlen a belügyminiszteri 
rendelet. Már csak azért sem, mert a büntető törvénykönyvnek az utóbbi években -  a két 
elemzés alatt álló rendelet hatálybalépése után -  történő módosítását követően, a törvény 
olyan tényállásokat rendel büntetni, amelyek nyomozati munkája nem egyszerű feladat, 
komoly szakértelmet igényel a nyomozóhatóságok részéről. Nemegyszer hosszú hónapo
kig tarthat a nyomozati munka, és az sem kizárt, hogy erre az időtartamra a bíróság vagy 
az ügyészség előzetes letartóztatásban tartja a gyanúsítottat. Nyilvánvaló, hogy a hosszú 
időre fogva tartott, előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított részére is ugyanúgy biztosí
tani kell a szabad vallásgyakorlás és a lelki gondozás lehetőségét, mint ahogy a jogerős 
büntetését töltő fogvatartottnak.

Tekintettel arra, hogy a hosszabb ideig előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított gyak
ran kerül át büntetés-végrehajtási intézetbe, a hátralevő időtartamra rájuk már az igazság
ügy-miniszter rendelete érvényes.

A rendelet nemcsak az istentiszteleten való részvételt biztosítja a fogvatartott számá
ra, hanem a vallásgyakorláshoz szükséges könyvek és kegytárgyak birtokban tartását is. 
Ez utóbbiaknál értelemszerűen szintén lehetnek megszorító jellegű intézkedések. Az in
tézet parancsnoka vagy egyéb, intézkedésre jogosult és utasítási jogkörrel rendelkező hi
vatásos állományú tiszt vagy tiszthelyettes megtilthatja azon kegytárgyak birtokban tar
tását, amelyek a biztonságot veszélyeztetik. A parancsnok mérlegelési jogkörébe tartozik 
tehát annak megítélése, hogy a kegytárgy mennyiben sérti a biztonsági előírásokat. E vo
natkozásában is rendkívül körültekintő magatartás várható el a párancsnoktól, hiszen a 
vallásgyakorláshoz használatos kegytárgyak általában jellegükből adódóan nem alkalma
sak arra, hogy az intézet rendjét vagy a fogvatartottak testi épségét veszélyeztessék. A pro
testáns vallásgyakorlók egy részének szükségszerű kegytárgya a Biblia, míg a katolikus, 
evangél ikus hívő fogvatartottaknál legfeljebb egy kisebb méretű kereszt vagy olvasó kép-



MŰHELY

ezheti azon kegytárgyat, melyet a fogvatartott 
magánál kíván tartani. A könyv esetében nyil
vánvaló, hogy az a biztonságot nem veszélyez
teti, míg a keresztnél kétségtelenül vizsgálni kell 
annak kiterjedését, valamint esetlegesen sérü
lést okozó jellegét.

Az egyéb jogok körébe tartozik, hogy a fog- 
vatartottak számára biztosítani kell a házasság 
egyházi megáldását, a keresztelést és az egyházi 
temetést. Ezek közül főként a házasság egyházi 
megáldását lehet kiemelni, mert a fogvatartott 
házasságkötése a fogva tartás időtartama alatt 
nem rendkívüli és szokatlan dolog, ugyanakkor 
a keresztelés igénylése már lényegesen ritkáb
ban fordulhat elő. Az egyházi temetésnél -  az 
esetek többségében -  elsődlegesen a hozzátarto
zók akarata domináns, azonban nem lehetetlen 
az, hogy a fogvatartott hozzátartozó nélkül hal 
meg, és nincs olyan távolabbi rokona, aki a te
metéséről gondoskodna, illetve azt megszervezné. Gyakorlati problémaként merülhet fel, 
hogy a fogvatartott milyen maradandó formában adhatja elő azon igényét, miszerint egy
házi temetést igényel. Célszerű a hivatásos állománynak felvilágosítania a fogvatartottat 
arról, hogy végintézkedjen, akár írásbeli magánvégrendelet, akár közvégrendelet formá
jában, persze anélkül, hogy a végintézkedésre a legcsekélyebb mértékben is rábírnák.

Nem valószínű ugyanis, hogy a fogvatartott élete utolsó perceiben kívánna előterjesz
teni temetésére vonatkozó igényt, hanem ezt megteszi halála előtt több hónappal, esetleg 
évvel. A büntetés-végrehajtási intézetek személyzete rövidebb időközönként cserélődhet, 
ami veszélyezteti egy korábbi szóban előterjesztett igény megvalósulását.

A lelkiismereti törvényhez kapcsolódóan rendelkezik a jogszabály arról, ha a fogva- 
tartottnak kiskorú gyermeke van: dönthet a kiskorú gyermek vallási neveléséről, és ezen 
akaratát akár szóban, akár írásban közölheti a kiskorú gyermek törvényes képviselőjével, 
aki lehet a másik szülő, illetve szülői felügyeleti joggal felruházott személy, akár intézeti 
gyám is. Bár kifejezetten nem szól róla a jogszabály, mégis értelemszerűen következik, 
hogy ha a fogvatartott szülői felügyeleti jogát megvonták, ezen jogával nem élhet. '

A fogvatartott vallási hovatartozása alapján egyházának vagy bármely más egyház
nak adományt adhat. Ez esetben kötelező formai kellék, hogy ezen akaratát írásbeli nyi- 
latkozata után valósíthatja meg. Az ilyen jellegű adományok általában pénzbeliek, hiszen 
a fogvatartott keresménnyel is rendelkezhet, ugyanakkor más jellegű vagyontárgyat az in- 

W M W m  tézetben csak korlátozottan tarthat magánál. Persze nem kizárt, hogy a fogva tartás meg- 
■ áll ál kezdésekor a fogvatartottnál nagyobb mennyiségű ékszer, drága óra vagy egyéb vagyon- 
I  ■ I I 1 1  tárgy van, ami a fogva tartás megkezdésekor nyilván kikerül a fogvatartott birtokából.

Ilyenkor sem mellőzhető az írásbeli nyilatkozat. A pénzbeli adomány nem előzheti meg a
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fogvatartott keresményére vonatkozó letiltások sorrendjét. Tehát ha a fogvatartott csak 
azért akar adományozni az egyháznak, hogy ezzel megfossza házastársát vagy más sze
mélyt, akivel szemben tartásdíjra kötelezték, az adományozás nem engedhető meg.

A rendelet „egyházról” tesz említést, ez azonban nemcsak a klasszikus értelemben 
vett egyházakat jelenti, hanem az egyházak szervezeteinek (pl. szerzetesrendeknek) vagy 
az egyházak szövetségének a meghatározását is, hiszen ezek javára is történhet szabály
szerűen adományozás.

A vallásgyakorlás elengedhetetlen velejárója a lelkészi szolgálat pontos tisztázása. Annak 
a lelkésznek, aki a büntetés-végrehajtási intézetekben vállal szolgálatot, az átlagostól eltérő 
adottságokkal kell rendelkeznie. Nyilvánvaló, hogy egy lelkésznek nem kötelessége a bünte
tés-végrehajtási intézetben szolgálatot vállalnia, vagy legalábbis nem kötelezhető erre egyhá
zi elöljárói által. Aki viszont ezt a szolgálatot vállalja, annak azon túlmenően, hogy minden el
ismerést megérdemel, külön jogosítványokkal kell rendelkeznie, ami viszont nem szerencsés, 
ha állami előírásokhoz kapcsolódik.

A leglényegesebb az, hogy a lelkészi szolgálatot vállaló egyházi személynek külön felha
talmazással kell rendelkeznie, ami megbízólevél kiállításával valósul meg.

Nem biztos, hogy e feltétel mindenben megfelel a mai kor jogalkalmazási alapelveinek, 
mert ezen rendelkezés óhatatlanul hasonlóságot mutat azzal az időszakkal, amikor, példának 
okáért, a katonai bűncselekményeknél csak olyan védők járhattak el a katonai igazságszolgál
tatás előtt, akiket külön nyilvántartásba vettek. Ezen megszorító rendelkezésen a büntető eljá
rásjog már rég túllépett és talán nem lenne érdektelen, ha a büntetés-végrehajtási intézetek, 
esetleg az Igazságügyi Minisztérium, valamint az egyházak képviselői megállapodnának ab
ban, hogy a fogvatartottak érdekében kifejtett lelkészi tevékenység legyen mentes külön for
mai előírásoktól. Mert nem elképzelhetetlen, hogy á fogvatartott nemcsak egy meghatározott 
egyház lelki szolgáltatását, hanem meghatározott egyházi személyiség lelki gondozását igény
li. Kérdés, mennyire lenne rugalmas a büntetés-végrehajtási intézet vagy az egyház, ha a fög- 
vatartott megbízólevél nélküli egyházi személyiség lelki gondozására tartana igényt.

A fogvatartott a delegált lelkésszel szabadidejében korlátozás és ellenőrzés nélkül tart
hat fenn kapcsolatot. Ezen találkozásokat bármelyik fél kezdeményezheti. Az ilyen talál
kozások alkalmával -  miután ellenőrzés nélkül történik- nem feltétlenül, de előfordulhat, 
hogy a lelkész olyan titok birtokába jut, ami senki másra nem tartozik, főleg nem a ható
ságokra. E körben új jogintézmény látszik kibontakozni, nevezetesen a lelkészi titoktar
tás kérdése. A magy ar jog az utóbbi időben nem tér ki ugyan a lelkészi titoktartás kérdé
sére, bár eljárásjogi törvényeink szólnak erről, illetve a titoktartási kötelezettségről. Bün
tető eljárásjogi törvényünk akként rendelkezik, hogy megtagadhatja a tanúvallomást az, 
aki foglalkozásánál vagy közmegbizatásánál fogva titoktartásra köteles és tanúvallomá
sával titoktartási kötelezettségét sértené, kivéve, ha ez alól felmentették.

A polgári perrendtartás is hasonlóképpen szabályozza a titoktartási kötelezettséget, 
mert kimondja, hogy az ügyvéd, az orvos, és más olyan személy, aki hivatásánál fogva ti
toktartásra köteles, az érdekeltektől felmentést kaphat ez alól.

Vajon az egyházi személyeket, a tudomásukra jutott titkok vonatkozásában milyen jo
gok illetik meg? Nem vitás, hogy az egyházi „hivatalos” személyeket is megilleti a titok-
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tartási kötelezettség, és jogi értelemben is jogforrási jellegű afogvatartottak vallásgyakor
lásáról szóló miniszteri rendelet, mert először fekteti le és szabályozza jogszabályi szin
ten a lelkész! titoktartás kérdését.

A miniszteri rendelet hatálybalépését követően, most már nemcsak az egyházi törvé
nyek értelmében, hanem államilag szabályozottan is, köteles titkot tartani a lelkész.

Végezetül e körben elvi éllel rögzíti a törvény azt, hogy a lelkész nem avatkozhat be a 
büntetés-végrehajtási intézet tevékenységébe. Ezt nyilvánvalóan nem kell külön kommen
tálni, azonban nem ártott volna, ha a rendelet esetlegesen megadja annak lehetőségét, hogy 
az intézet parancsnoka igényelheti a lelkész bizonyos nevelési jellegű közreműködését.

Az egyéb jogok körében kell megemlítenünk azt, hogy az intézet köteles segíteni az 
egyház szociálisgondozói tevékenységét, és a fogvatartottak szabadulásra való felkészí
téséhez nyújtott szolgáltatást.

A módosított alkotmány, valamint a lelkiismereti, és vallásszabadságról szóló törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a fogvatartottak vallási hovatartozását csak ké
relmére és jógáinak gyakorlása érdekében szabad nyilvántartásba venni. Ehhez szervesen 
kapcsolódik az a rendelkezés, miszerint a fogvatartott vallási adatairól tájékoztatást az in
tézet még akkor sem adhat, ha ezért kifejezetten megkeresik. Ilyen információk kiszolgál
tatásával csak a fogvatartott élhet. Ha a fogvatartott az intézetben meghal, az intézet pa
rancsnoka az elhalt egyenesági rokonának kérelmére adhat felvilágosítást az elhalt vallá
si hovatartozásáról.

A fentiekben bemutatott és értelmezett 8/1990. (IV. 27.) IM-rendelet joghézagot pó
tol, miután a szabad vallás gyakorlás biztosításával jogszabályi szinten garantál alapvető 
állampolgári jogokat.

Tipikusan jogforrási jellegű mindkét ide vonatkozó jogszabály, hiszen a módosított 
alkotmány, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény 
hatálybalépését követően, részlegszabályozással jelentkezik egy speciális jogterületen, 
még akkor is, ha nyilvánvalóan ezen jogszabályi rendelkezések csak szűk körben alkal
mazhatók, és a természetes személyeknek mint jogalanyoknak, csak szűk körét érinti. Ez 
a szűkkörűség azonban nem adhat felmentést az alól, hogy a jogalkotás ne gondoskodjon 
a lelki gondozásra sok esetben az átlagosnál is jobban rászoruló emberekről.

Remélhetőleg e körben a jogalkotás továbblép pontosításokkal, esetleg kiterjesztéssel, és 
ezzel még alaposabb jogi lehetőségeket biztosít a fogvatartottak vallásgyakorlásához

- Petneházi Zsigmond

Felhasznált irodalom
Az 1989. évi XXXI. tv. (módosított alkot

mány)
Az 1990. évi IV. tv. (a lelkiismereti és val

lásszabadságról, valamint az egyházakról) 
A 8/1990. évi (IV. 27.) IM-rendelet és a 

22/1990. (VIII. 13.)BM-rendelet

Az 1978. évi IV. tv. (a büntetőeljárásról) 
Az 1952. évi III. tv. (a polgári perrendtar

tásról)
Erdő Péter-Schanda Balázs: Egyház és 

vallás a mai magyar jogban, Alkotmánytan 
(szerkesztette: Kukorelli István)


