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I. Bevezetés 
A Magyar Pünkösdi Egyház (a továbbiakban: MPE) az 1920-as évek óta 
van jelen hazánkban. Nyolcéves betiltásától eltekintve – 1938 és 46 között 
– folyamatosan működő vallási közösség volt. A kommunista éra alatt az 
Állami Egyházügyi Hivatal gyámsága alatt állt – a többi egyházzal együtt –, 
„melynek fő feladata az egyházak politikai befolyásolása, széleskörű megfi-
gyelése, ellenőrzése és korlátozása volt”.1 

A 2011-es törvényalkotás idején 127 helyi gyülekezettel és közel 5 ezer 
fős tagsággal rendelkezett, de a legutóbbi népszámláláskor több mint 7 
ezren vallották magukat pünkösdinek.2 Az MPE méretéből, hazai jelenlété-
ből és társadalmi hatásából adódóan az egyházi státusz megszerzését ille-
tően határsávban helyezkedett el, azonban a több évtizedes kiegyensúlyo-
zottságuk eredményeként sikeres lobby-tevékenységet tudtak folytatni. 

Dolgozatunk az MPE 2010–2014-ig terjedő időszakát vizsgálja, amely 
alakításában kiemelten nagy szerepet játszottak a 2011. évi C. és CCVI., 
valamint 2012. évi VII. törvények és azok hatásai az MPE-re. A témával 
kapcsolatos előfeltevésünk az, hogy ezen külső, törvényi, megszorító intéz-
kedések inkább negatív, mint pozitív3 hatással voltak az MPE-re. Témánk 
jelentőségét abban látjuk, hogy a demokratikus jogalkotás történetében 
szokatlan esemény a törvényesen működő szervezetek ilyen nagymértékű 
jogi korlátozása. Az érintett egyházak nézőpontja szerint ez inkább közelít a 
jogfosztáshoz.4 Miközben a hazai sajtóban5 arra hivatkozott a jogalkotó, 
hogy ezzel kiszűrik a „biznisz-egyházakat” – nem vallási tevékenységet 
folytató, ezzel visszaélő egyházakat6 –, gyakorlatilag olyanok is elvesztették 
egyházi státusukat, amelyek valódi hitéleti tevékenységet folytattak. A 

                                                   
1  Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei, I. Adattár. Szerk.: Kiasszonydi 

Éva. Bp., 2005. (A Magyar Országos Levéltár segédletei. 17.) 7. p. 
2  Megjegyezzük, az MPE tagjává csak hitvalló bemerítkezéssel válhat valaki, gyerekek így 

nem szerepelnek az egyház tagnyilvántartásában. A statisztikai adatok forrása: Központi 
Statisztikai Hivatal. Népszámlálás, 2011. Online: www.ksh.hu/nepszamlalas – 2014. 
november. / Részletes táblák / Vallás, felekezet / Pünkösdi / 2.11.2. A 15 éves és idősebb 
népesség családi állapot, nemek és korcsoport szerint. 

3  Tudományos alapon nyilván nehezen lehetne meghatározni, hogy mit nevezhetünk 
„pozitív” változásnak. Ám egyházvezetési szempontból könnyen megállapítható, hiszen 
az egyházak egyik fontos célja a növekedés, terjeszkedés és a társadalmi jelenlét. Munka-
hipotézisünkben a „pozitív” szó ilyen jelentést takar.  

4  D. Nagy Tamás (paksi lelkész, dunántúli egyházkerület-vezető, egykori alelnök, Egyház-
tanács tag, Csatlakozási Bizottság tag) szóbeli közlése alapján. 

5  Bizniszegyházak kiszűrése: külföldi példákat is vizsgálnak. In: hvg.hu, 2010. november 
15. Online: http://www.hvg.hu –2014. december. 

6  SZATHMÁRY BÉLA: Az új egyházügyi törvény alkotmányossági kérdései. In: De apicibus 
iuris disputare. Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére. Szerk.: Bónis Péter – Mázi And-
rás – Tóth J. Zoltán. Bp., 2011. 232–248. p. 
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biznisz-egyházak problémakörét a hatályos törvények következetes betar-
tatása, ügyészségi keresetindítás, az egyház finanszírozásáról szóló jogsza-
bály módosítás által ki lehetett volna szűrni, a ténylegesen vallási tevé-
kenységet folytató egyházakat pedig ily módon nem érte volna hátrány.7 

Másrészt a biznisz-egyházak ellen „nem állnak rendelkezésre azok az elma-
rasztaló jogerős bírói ítéletek, amelyek ezt a sűrűn visszaköszönő vádat 
megnyugtatóan bizonyíthatnák”.8 Az ily módon marginalizált kisközössé-
gek úgy vélik, hogy a valódi „biznisz-egyházak” – amennyiben beszélhe-
tünk ilyenekről – megtalálták a túlélés módját, hiszen éppen a „kaméleon-
létre”9 specializálódtak. Így szerintük a törvényi változás többnyire a kisebb 
méretű, de életképes közösségeket sújtotta. 

A dolgozatban főként primer forrásokra támaszkodunk, így az MPE 
Országos Presbitériumának (továbbiakban: OP) 2010 és 2012 közötti jegy-
zőkönyveire, a 2012-es MPE Közgyűlés jegyzőkönyvére,10 valamint az Or-
szággyűlés 2011. júliusi jegyzőkönyveire. Mindemellett éltünk az oral 
history kínálta lehetőségekkel is, készítettünk interjúkat a történet kulcs-
szereplőivel.11 A dolgozat célja a 2011–12-es egyházügyi törvények közvet-
len és közvetett hatásainak vizsgálata az MPE-re nézve, és azon szervezeti 
és közösségi változások vizsgálata, amelyet a törvény idézett elő. Terjedel-
mi okokból nem cél e folyamatok egyházszociológia-elméleti besorolása, 
illetve a törvények mélyreható vizsgálata sem. 
 
I. A 2011–12-es egyházügyi törvények és az MPE vezetőinek köz-
vetlen reakciói 
I.1. Az MPE közvetlen véleménye a 2011. évi C. törvényről 
A kisebbik kormánypárt, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselői 2011. 
június 14-én törvénytervezetet nyújtottak be az 1990. évi IV. törvény mó-
dosítására.12 Hivatalosan elég későn került a pünkösdiekhez a törvényter-
vezet, azonban Pataky a 2011. június 7-i OP ülésen elnöki beszámolójában 
közölte, hogy Szászfalvi László tájékoztatta őt a törvény koncepciójáról. 
Mivel több lelkészt és gyülekezeti elöljárót zaklatottá tettek a naponta vál-

                                                   
7  SCHWEITZER GÁBOR: Észrevételek az új egyházügyi törvényről. In: Egyházfórum, 2011. 2. 

sz. 2–4. p. 
8  SCHWEITZER GÁBOR: Észrevételek „A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról" szóló 2011. évi C. törvény-
ről. In: Jogi Iránytű, 2011. 3. sz. Online: MTA TK Jogtudományi Intézet: 
http://jog.tk.mta.hu / Kiadványok / Korábbi kiadványok – 2014. december. 

9  D. Nagy Tamás szóbeli közlése alapján. 
10  Megtalálható: MPE Országos titkárság iroda. OP Jegyzőkönyvek, 2007–2012. (további-

akban: OPÜ. Jkv.) Illetve: MPE Országos titkárság iroda. Közgyűlések. 
11  Például: Pataky Albert, az MPE elnöke; D. Nagy Tamás, az MPE Egyháztanács tagja; 

Perjesi István, az Agapé Gyülekezet alapítója; Görbicz Tamás, a Budapesti Autonóm 
Gyülekezet presbitere. Ld. alább. 

12  A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról. Irományszám: T/3507. Magyar Országgyűlés: 
www.parlament.hu / Irományok / Irományok ciklusonkénti adatai / 2010–2014. – 2014. 
december. (A benyújtó KDNP-s képviselők: Lukács Tamás, Vejkey Imre, Varga László, 
Harrach Péter.) 
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tozó hírek, Pataky tisztázta, hogy a pünkösdiek az egyházi kategóriába 
esnek majd.13 Pataky később így vélekedett a törvénytervezetről: 

 
„Az a törvénytervezet majdnem mindenkinek megfelelt, ha azt nézem, 
hogy első körben 45 egyházat írtak le. Még egy-kettőt lehetett volna rá-
tenni, és lobbiztunk is értük, és úgy tűnt, hogy fel is veszik. Az letakarta 
volna az evangéliumi köröket. […] Ami hibája volt, hogy A-B-C oszlopok-
ba sorolták az egyházakat, amiről állították, hogy nem jelent semmit […] 
Én akkor azt mondtam […] az államtitkárságon és a minisztereknek, 
akikkel beszélgettem, hogy olyat el sem tudok képzelni, hogy kategóriákba 
sorolják az egyházakat, és ennek nem lesz következménye […] Nem mon-
dom, hogy biztos ez lett volna, de minek kellett akkor három listát csinál-
ni?”14 
 
A T/3507. számú törvényjavaslatot közel egy hónap vita után július 

12-én éjjel 0:30-kor a parlament elfogadta. Viszont a megszavazott tör-
vényjavaslat egészen más volt, mint amit előkészítettek. Július 11-én nyúj-
tották be a T/3507/98-as zárószavazás előtti módosító javaslatot, több 
mint 30 változtatással. 

A 2011. szeptember 6-i OP ülésen Pataky elmondta elnöki beszámoló-
jában, hogy jelen állás szerint a pünkösdiek sem kapnak egyházi státuszt. 
Bár a Balog Zoltánnal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társa-
dalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárával folytatott telefonbeszélgetés-
ből hamar kiderült, hogy a törvény változni fog, és rajta lesznek az egyhá-
zak listáján. Pataky szerint a szándék jó volt, hogy csak egy lista legyen, 
hiszen ő is ezt szerette volna, de a nagy kapkodásban még rosszabb sült ki 
belőle. Az MPE egyházelnöksége írt a miniszterelnöknek, hogy „elfogadha-
tatlan, hogy akár csak egy órára is egyesületként működjenek olyan egyhá-
zak, amelyek a kommunista idő alatt is egyházként működtek.”15 

Demeter Árpád OP képviselő javasolta egy tiltakozó levél írását a 
kormányzatnak. Kovács Béla OP képviselő felvetette, hogy el kell kezdeni 
felkészülni az egyesületi működésre, hiszen eddig is, és most is, politikailag 
súlytalan emberek ígérgettek. Városi Ferenc OP képviselő szerint nem 
szabad lemondani az egyházi státusról, mivel az elengedhetetlen a min-
dennapi működéshez. Kecser István az MPE főtitkára főtitkári jelentésében 
osztotta meg aggasztó gondolatait a helyzettel kapcsolatban: „Meg kell 
vizsgálni a globális és európai helyzetet, és akkor látjuk, hogy a mi ügyünk 
eléggé eltörpül a miniszterelnök gondjai mellett.” Simon István 1 napos 
böjtbe és imádkozásba hívta az OP tagjait, és Andelic János is felszólította 
őket a miniszterelnökért való imádkozásra. 

Összességében diverzitást láthatunk az OP tagok véleményében. Az 
erőszakosabb fellépéstől egészen a teljesen lelki síkra terelt reakciókig, és a 
külföldi kapcsolatok megmozgatásáig megfigyelhetünk javaslatokat a to-
vábblépésre. A kialakult helyzethez sokban hozzájárult az információ hiá-

                                                   
13  OPÜ. Jkv. 2011. június 7. 6. p. 
14  Interjú Pataky Alberttel. Budapest, 2014. május 22. (továbbiakban: Pataky-interjú, 

2014.) 
15  OPÜ. Jkv. 2011. szeptember 6. 6. p. (A jegyzőkönyvekből nem derül ki, hogy érkezett-e 

válasz.) 
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nya, illetve az ellentétes információk. Ez csökkentette a kormány iránti 
bizalmat, viszont elősegítette a társadalmi beágyazottság növeléséért tett 
lépéseket. 
 
I.2. Pataky véleménye a 2011. évi CCVI. törvényről 
A 2011. évi C. törvényt sok kritika érte, miután kihirdették. Az Alkotmány-
bíróság meghozta a 2011. évi C. törvényre vonatkozó határozatát, miszerint 
közjogi érvénytelenség miatt megsemmisítette a 2011. évi C. törvényt.16 Két 
nappal ezután, 2011. december 21-én Lázár János Fidesz-képviselő nyújtott 
be új törvényjavaslatot, aminek megszövegezésében Pataky is segített: 

 
„Sikerült olyan szöveget csinálni, amit még Balog sem […] de szerintem 
senki sem értett, akik megszavazták. […] Azt mondtam [ti. Balog Zoltán 
államtitkárnak], hogy nekünk nem telik semmibe, hogy összegyűjtsünk 
annyi aláírást. De mondom, ilyen pofán csapást, hogy a Horthy-
rendszerben üldözöttek, a Rákosi-rendszerben üldözöttek, a Kádár-
rendszerben is átéltünk mi mindent, aztán jött a rendszerváltás, és a 
rendszerváltás után 20 évvel nekünk gyűjteni kell aláírást.”17 

 
I.3. A 2012. évi VII. törvény 
A parlament Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottsága ter-
jesztette be azt a törvényjavaslatot,18 amely a 2011. évi CCVI. törvény mel-
lékletében felsorolt, az Országgyűlés által elismert vallási közösségek ki-
egészítéséről rendelkezett. A törvényjavaslat 13 vallási közösséggel 
bővítette az elismert magyarországi vallásfelekezetek körét. Így az Ország-
gyűlés a 2012. február 29-én kihirdetett 2012. évi VII. törvényben az eddigi 
14-ről 27-re növelte a bevett egyházak számát, ami a Magyar Pünkösdi 
Egyház számára az egyházi státusz jogfolytonos megmaradását jelentette. 
 
II. A törvény hatása a Magyar Pünkösdi Egyházra 
A törvény hatására egészen új helyzettel szembesült a pünkösdi egyházve-
zetés. Az egyházi státusukat elveszített kisebb gyülekezetek és gyülekezeti-
hálózatok közül többen keresték a továbbélés módját, és jelezték az MPE-
hez történő csatlakozási szándékukat. Főleg olyan szervezetek voltak ezek 
– közöttük több tucat cigány gyülekezet is –, amelyek dogmatikailag pün-
kösdi jellegűnek vagy ahhoz közelinek vallották magukat, de szervezetileg 
nem tartoztak az MPE-be. Ezek a tények identitásbeli kérdéseket vetettek 
fel. Ugyanakkor az új helyzet felerősített egy régebbi problémát, mégpedig 

                                                   
16  164/2011. (XII. 20.) AB határozat. In: Az Alkotmánybíróság határozatai, 2011. 12. sz. 

1263. p. 
17  Pataky-interjú, 2014. A Lázár János és képviselőtársai által benyújtott iromány: A 

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról. Irományszám: T/5315. Magyar Országgyűlés: 
www.parlament.hu / Irományok / Irományok ciklusonkénti adatai / 2010–2014. – 2014. 
december. 

18  Törvényjavaslat „A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról” szóló 2011. évi CCVI. törvény módo-
sításáról. Irományszám: T/5839. Magyar Országgyűlés: www.parlament.hu / Irományok 
/ Irományok ciklusonkénti adatai / 2010–2014. – 2014. december. 
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egy új egyházi struktúra kialakításának szükségességét, amely a jobb szer-
kezet kialakítása végett produktívabb munkához és expanzióhoz vezet. Az 
új struktúrában pedig lehetővé kell tenni, hogy a csatlakozni vágyó szerve-
zetek becsatlakozhassanak. 
 
II.1. A pünkösdi küldetés és identitás újragondolása 
Már 2010 nyarának második felében a pünkösdi önazonosság-tudat értel-
mezése problematikus kérdéskörnek számított. Pataky a 2010. szeptember 
7-i OP ülésen így nyilatkozott: 

 
„Sok szempontból ideje, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan te-
kintsünk a közösségre, mitől gyülekezet egy gyülekezet… Azt is végig 
kell gondolnunk, hogy mi a célunk azzal, hogy mi egyház vagyunk itt 
Magyarországon.”19 
 

A fentebb említett külső tényezők sarkallták a pünkösdi közösség vezetősé-
gét, hogy fogalmazzák meg: kik ők, mekkora a társadalmi súlyuk, politikai 
befolyásuk, kik voltak, honnan jönnek, és mivé akarnak válni, milyen célja-
ik vannak. Küldetési Nyilatkozatuk így fogalmaz: 

 
„Küldetésünknek tekintjük, hogy […] Isten dicsőségére éljünk. Célunk, 
hogy az egyházunkhoz tartozók […] segítsék Isten országának növekedé-
sét. Küldetésünk, hogy […] megtapasztalhatóvá tegyük Isten szeretetét 
minden ember számára, részt vállalva szükségeik betöltésében.” 
 

Az MPE új identitását legjobban az új struktúrája fémjelzi. Egy olyan kis-
egyház Magyarországon, aminek célja Isten királyságának építése, vala-
mint az evangéliumi közösségek és a társadalom szolgálata. 
 
II.2. Az új struktúra 
Az új identitás meghatározása után strukturális változtatásokat kellett 
véghezvinni, ami már régóta napirenden volt. A reformok elkerülhetetlen-
né váltak a döntéshozatal rugalmatlansága és az OP túl nagy létszáma mi-
att, illetve elengedhetetlen volt a kisebb vidéki gyülekezetek támogatása. 

Az új struktúrában 6 egyházkerület jött létre, négy földrajzi és két vir-
tuális egyházkerület. Az utóbbiba tartozik a cigány gyülekezetek számára 
kialakított etnikai egyházkerület, ami az 5. egyházkerület. A társult közös-
ségek egyházkerülete a 6-os számot kapta, amelybe azon közösségek tar-
toznak, akik a törvényváltozás miatt elvesztették egyházi jogállásukat, de 
egyházi tevékenységük töretlen folytatásának érdekében hajlandóságot 
mutattak arra, hogy identitásuk részleges átszabásával – 6. egyházkerület-
ként – belépjenek az MPE ernyője alá. A küldetés és identitás megfogalma-
zásával egyidejűleg az egyház megváltoztatta a nevét is. Evangéliumi Pün-
kösdi Közösség (EPK) helyett Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) lett, mivel 
így a hivatalos névben is szerepel az egyház szó. 

A csatlakozások ügyében – a csatlakozási tárgyalások lefolytatása 
után – az Elnökség javaslatára az Egyháztanács döntött. (A 2012 tavaszi 
csatlakozásoknál a Csatlakozási Bizottság és az OP javaslatára a Közgyűlés 

                                                   
19  OPÜ. Jkv. 2010. szeptember 7. 6. p. 
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hozta meg a határozatot.) A csatlakozási tárgyalások lefolytatásával az 
MPE a Csatlakozási Bizottságot bízta meg, tagjai Pataky Albert, Pintér 
Imre, id. Kecser István, D. Nagy Tamás, Makovei János, Nagy Miklós, 
Városi Ferenc lettek. Leszögezték, hogy a társuló gyülekezetek hitvallása 
nem lehet ellentétes az Egyetemes Pünkösdi Hitvallással. A hatodik egy-
házkerületbe tartozó gyülekezetek, közösségek csak jogi értelemben az 
egyház tagjai, de megtartják teljes belső autonómiájukat, és a saját SzMSz-
ük szerint működnek. Az Egyháztanács felhatalmazott személye hivatott 
összekötni a 6. egyházkerület képviselőit az Egyháztanáccsal. A társult 
gyülekezetek kötelesek az egyházközpont adminisztrációs szolgáltatásaiért 
az MPE éves költségvetésében meghatározott díjat (úrvacsorázó tagonként 
havonta 200 Ft-ot) megfizetni. A pünkösdiekkel formális kapcsolatban 
állnak, nem kötelességük semmilyen pünkösdi rendezvényen, konferenci-
án részt venni. A társult gyülekezetek képviselői nem választók és nem 
választhatók, illetve nem szólhatnak bele az MPE vezetésébe.20 
 
III. Csatlakozó egyházak 
A státusukat vesztett egyházak közül némelyek igényt tartottak az állami 
támogatásra jogi, erkölcsi és anyagi téren is. Többen végeztek jelentős 
karitatív, oktatási, egészségügyi és szociális munkát (például a Magyaror-
szági Evangéliumi Testvérközösség), működtettek olyan intézményt, amit 
nem tudtak volna tovább fenntartani (Például a Magyarországi Késői Eső 
Gyülekezet.). Ezért sokaknak érdekükben állt, hogy becsatlakozzanak egy 
még meglevő egyházba. 
 
III.1. A Csatlakozási Protokoll 
A Csatlakozási Protokoll – amelyet 2011. szeptember 6-án fogadott el az 
OP – legfontosabb alapelvei a következők: 

 
– Az egyetemes keresztény eklézsia (a keresztény felekezetek összessége) 
tagjaival történő együttműködési készség kinyilvánítása. 
– Nincsen dogmatikai szembenállás a pünkösdi hitvallással. 
– XVI. pünkösdi világkonferencia hitvallásának elfogadása. 
– Hitvalló bemerítkezés (felnőtt keresztség) gyakorlása. 
– Az MPE Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának el-
fogadása. 
– Etikai kódex elfogadása. 
 

Minden csatlakozó közösségnek kötelessége elfogadni és betartani a Csat-
lakozási Protokollban leírtakat. 
 
III.2. Csatlakozásokkal kapcsolatos kérdések 
Az OP 2011-ben és 2012 tavaszán több alkalommal tűzte napirendjére a 
csatlakozások kérdését. Felmerült a kérdés, hogy van-e szükség Protokoll-
ra. Vörös István OP-tag eleinte túl bonyolultnak találta a Csatlakozási Pro-
tokollt. 

 

                                                   
20  A Magyar Pünkösdi Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata. (2012. március.) 7–8., 

15–16. p. 
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„Egy csomó bizottságon kell végigmenniük a csatlakozóknak. Ha én len-
nék a helyükben, elgondolkodnék, hogy ilyen áron akarnék-e csatlakozni. 
[…] Ha csak a pénzről van szó, akkor nekem fenntartásaim vannak.”21 
 

Fábián Attila OP-tag szerint „itt nem csak pénzről van szó, hanem ez egy 
gesztus. Ezt kell képviselnünk mindenhol.”22 Kovács Béla OP-tag kérdezte, 
hogy mikor szűnik meg a társult gyülekezetek tagsága. Ehhez szorosan 
hozzátartozik az a dilemma, hogy mi van, ha valamelyik társult gyülekezet 
kilépéskor más anyagi javat is elvinne, mint amit behozott. Egy 10 éves 
partnerkapcsolat során sok mindent szerezhet egy közösség, akár ingó, 
akár ingatlan javakat. Az ilyen probléma fennállása esetén azonban a tör-
vény mindig az egyház oldalán áll, és bármilyen jogi bonyodalomból az 
egyház jön ki előnyösebben. Ettől fogva az egyház belátásától függ, hogy 
felajánl-e bármit a távozó közösségnek. Viszont azoknak, akik pár év múlva 
újra egyházzá akarnak válni, érdemes egyesületként is továbbműködni, 
mert ha megvan a 20 év hazai működés, akkor újra beadhatják a bejegyzés-
re irányuló kérelmet. 

A 6. egyházkerületbe tartozók jogairól újabb vita bontakozott ki. Fel-
vetődött az, hogy érdemes lenne legalább a 6. kerületbe tartozó lelkészeket 
meghívni az MPE közgyűléseire és szavazati jogot biztosítani nekik. Pataky 
véleménye szerint nem szabad több jogot biztosítani nekik, mint az egyház-
fenntartó gyülekezeteiknek. Nem lenne igazságos, hogy a több évtizede az 
egyházhoz tartozó, és azért felelősséget vállaló gyülekezetek úgy érezzék, 
hogy most háttérbe szorultak. „Figyelembe kell venni a régi pünkösdiek 
érzelemvilágát.”23 Másrészt vonzóvá kell tenni a négy földrajzi egyházkerü-
letet, mert oda két év elteltével csatlakozhatnak a társult gyülekezetek. 
Rozgonyi Botond OP-tag szerint fontos a „védőernyő” fogalmának tisztázá-
sa, mert a pünkösdi hívek nem értik, hogy milyen folyamatok zajlanak. A 
csatlakozás nem egyenlő az MPE lelki közösségével való összekapcsolódás-
sal, hanem mindössze hivatalos képviseletet jelent az állam felé, ami jogo-
sultságot ad a társult gyülekezeteknek az egyházi státusszal járó kedvez-
mények igénybevételére. Emellett belső autonómiájukat teljes mértékben 
megtartják, és nem szólnak bele az MPE életébe, mint ahogyan az MPE 
sem szól bele az övékébe. A csatlakozási viták során Pataky többször is 
mondta, hogy „most nem csak irgalmat adunk, hanem törlesztünk is”.24 
Utalt ezzel arra, hogy az 1938-as betiltást követő 8 évben a pünkösdi gyü-
lekezetek a helyi evangélikus és a baptista gyülekezetek védőszárnyai alatt 
találtak menedéket. 
 
III.3. Korai csatlakozó: Magyar Késői Eső Gyülekezet (MKEGY) 
Az MKEGY volt az egyetlen olyan közösség, amelynek a csatlakozásáról 
már 2011-ben döntést hoztak. A 2011. január 11-i OP ülésen felolvasták az 
MKEGY vezetőitől érkezett levelet. Ebben az állt, hogy – függetlenül a 
törvény végkimenetelétől – ők szeretnének csatlakozni a pünkösdi közös-
séghez. 

                                                   
21  OPÜ. Jkv. 2011. szeptember 6. 19. p. 
22  Uo. 19. p. 
23  Uo. 18. p. 
24  Uo. 21. p. 
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A március 8-i OP ülés előtt Pataky Albert elment az MKEGY központ-
jába, egy vasárnapi istentiszteletre, hogy személyes benyomást szerezzen a 
gyülekezet működéséről. Tapasztalatairól szóló beszámolója megnyugtatta 
az OP tagjait. A 2011-es Közgyűlésen a Magyar Késői Eső Gyülekezet az 
MPE tagja lett. 
 
III.4. „Problémamentes” csatlakozók 
A következő közösségek csatlakozását az OP egyhangúlag vagy néhány 
tartózkodás mellett támogatta. 
 
Golgota Keresztény Gyülekezet 
A Golgota Gyülekezetből Bánki Lajos képviselő jött el az április 5-i tárgya-
lásra. Magyarországon a 90-es évek elején regisztrált egyház mintegy 25 
gyülekezettel rendelkezik. Taglétszáma meghaladja a 2000 főt, de keve-
sebb, mint 20 egyházi személye van. 
 
Élet Gyülekezete, Kazincbarcika 
3 gyülekezeti vezető jött Kazincbarcikáról a gyülekezet képviseletében az 
április 5-i tárgyalásra, Tamás József, Cserba Zoltán, Keszler László. Bár sok 
belföldi kapcsolattal rendelkezik a körülbelül 30 főt számláló közösség, 
mégis nehéz állapotban vannak. A Csatlakozási Bizottság támogatta a fel-
vételüket, akár az Észak-Magyarországi Egyházkerületbe is. 
 
Shalom Nyitott Biblia Gyülekezetek 
Az 1987-es alapítású gyülekezet az Open Bible Church nevű nemzetközi 
felekezeti hálózat tagja, amelynek képviseletében Gulyás Mihály érkezett az 
április 5-i tárgyalásra. Körülbelül 500–600 főből álló kis hálózat, 300 úr-
vacsorázó taggal, 3 bejelentett egyházi személlyel rendelkezik. 
 
Evangéliumi Barátság Egyház 
Az egyház képviseletében Frei Antal, Horváthné Kosán Szilvia és Fehér 
József érkezett az április 5-i tárgyalásra. 1997-től egyedül kellett végezniük 
munkájukat Tolna városában, mivel – elmondása szerint – a baptisták 
nem tudták tolerálni egyes liturgiával kapcsolatos álláspontjukat. Mára 
azonban a környék gyülekezeteivel jó kapcsolatot ápolnak. A Közgyűlés is 
támogatta csatlakozásukat, de mielőtt a csatlakozási megállapodásokat 
aláírták volna, Frei visszalépett. 
 
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet 
Mézes László, Gere József és Kerekes Ernő érkezett a szabadkeresztyének 
képviseletében az április 5-i tárgyalásra. A szabadkeresztyének létszámukat 
tekintve 1200-1300-an vannak, 8 egyházi személlyel, valamint közel 20 
gyülekezettel rendelkeznek. 
 
Új Szövetség Gyülekezet, Esztergom 
Törőcsik Péter és Törőcsik Zsuzsa jött el a gyülekezet képviseletében az 
április 5-i tárgyalásra. A 80 úrvacsorázót számláló 100 fős közösség erős 
szociális és karitatív munkát végez Esztergomban, és emellett gyerektábo-
rokat is szerveznek 10 éve. 
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Ekklesia Nyíregyházi Keresztény Gyülekezet 
Gergely Csilla, Ferenczi Zsolt és Kiss Zoltán voltak jelen a gyülekezet kép-
viseletében az április 5-i tárgyaláson. Sok üzletember és egykori ateista 
tartozik hozzájuk, most 45 bemerített tagjuk van és közel 50 látogató. Ger-
gely és Ferenczi főállású egyházi személyek. 
 
Paulus Evangéliumi Közösség 
A 2006 óta egyházi jogállással rendelkező közösségtől Kazár András lelki-
pásztor érkezett az április 5-i értekezletre. A felettébb misszió-orientált 
közösségnek 8 egyházi személye közül 7-en félállásban dolgoznak. Elmond-
ták, 2012-től új missziós csoportokat (óvodai, iskolai és felnőtt csoporto-
kat) szeretnének indítani. 
 
III.5. „Problematikus” csatlakozók 
Budapesti Autonóm Gyülekezet (BPA) 
Már 2010 szeptemberében jelezte Pataky, hogy tárgyalásokat fog folytatni 
a BPA vezetőivel, amelyek meg is történtek a következő hónapok során. 
Majd a 2011. szeptemberi, és a 2012. márciusi OP ülésen is felmerült a 
kérdés, hogy milyen hatással lenne az MPE-nek a Hit Gyülekezetével 
(HGY) való kapcsolatára, ha a BPA betagozódna a 6. egyházkerületbe. 
Pataky álláspontja az volt, hogy amennyiben segítségükre lehetnek a BPA-
nak, akkor azt tegyék meg a HGY reakciójától függetlenül. A HGY reakciója 
nem az MPE felelőssége. Már ezeken a nem hivatalos tárgyalásokon is 
kifejezte az MPE vezetősége nemtetszését a BPA utcai demonstrációival 
kapcsolatosan, hiszen az MPE sohase szervezett magáért demonstrációkat. 

A 2012. április 5-i megbeszélésre a BPA presbitériuma jött el: Piszter 
Ervin, Takács Ferenc, Görbicz Tamás és Fóris Tamás. Elmondásuk szerint 
a jövőben három lábon állnának: egyházként az MPE-ben, továbbá vallási 
egyesületként, valamint alapítványként az Oázis 2000 alapítvánnyal, hogy 
folytathassák szociális munkájukat.25 A BPA vezetői közölték, hogy azért 
hozták létre a Budapesti Autonóm Gyülekezet Egyesületet – amelyben az 
egyház vagyona lenne –, hogy azzal vigyék tovább „szabadságharcos” pro-
filjukat, mert azt nem szeretnék feladni. Igyekeznek az utcai megnyilvánu-
lásaikat politikamentessé tenni, és csak az evangélium hirdetésére kon-
centrálni. A Budapesti Autonóm Gyülekezet Egyesülettel vinnék tovább a 
szükséges éveket, a státusát vesztett kisegyház pedig Autonóm Keresztény 
Gyülekezet néven csatlakozna az MPE-hez, és behozna körülbelül 1000 
úrvacsorázó hívet, és még további 500–1000 látogatót. Nem kívánták 
azonban feladni azt a lehetőséget, hogy jogorvoslati ügyüket továbbvigyék 
a strasbourgi bíróságon és a magyar Alkotmánybíróságon. A bizottság 
határozott álláspontja az volt, hogy ha bent lesznek az MPE ernyője alatt, 
akkor elsősorban a dolog etikusságára való tekintettel „hagyjanak fel a 
demonstratív megnyilvánulásokkal, ne menjenek a strasbourgi bíróság 
elé”.26 

Az OP megszavazta 
 

                                                   
25  D. Nagy Tamás jegyzetei a csatlakozási tárgyalásokról, 2012. április 5. 
26  OPÜ. Jkv. 2012. április 10. 5. p. 
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– 1 tartózkodás mellett, hogy az Autonóm Keresztény Gyülekezet hagyjon 
fel a politikai jellegű demonstrációkkal, 
– 12 igen, 6 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett, hogy egyesületként se 
menjenek a strasbourgi bíróságra, 
– 4 tartózkodás mellett, hogy mutassanak be olyan dokumentumot, 
amelyben kezdeményezték kapcsolatuk rendezését a Hit Gyülekezetével.27 
 

A fentiek fényében az OP a Közgyűlés elé terjesztette a Budapesti Autonóm 
Gyülekezet csatlakozási kérelmét.28 A Közgyűlés 2012. április 21-én ellen-
szavazat nélkül, két tartózkodás mellett elfogadta, hogy amíg a BPA nem 
teljesíti az OP által megfogalmazott kritériumokat, addig nem támogatja a 
csatlakozási kérelmüket.29 

A BPA vezetősége az elutasítást ambivalens érzésekkel fogadta. Egy-
részt árulásként élték meg, hogy az MPE olyan feltételeket támasztott, ami 
– véleményük szerint – teljesíthetetlen. Másrészt hálásak a nemleges vála-
szért, mert a csatlakozást lelkiismeretük elleni lépésnek tekintették. Az 
indoklás és a feltételek azonban rosszul érintették őket. 

Görbicz Tamásnak, a BPA presbiterének véleménye szerint a legna-
gyobb baj az, hogy amíg a törvény minden nem-történelmi egyházat kiszo-
rított, addig mindenki méltánytalannak és igazságtalannak gondolta. Majd 
amikor jött a 2011. évi CCVI. törvény, és többek bekerültek, elkezdődött a 
„helyezkedés” és tárgyalás a pünkösdiekkel, holott a törvény ettől függetle-
nül elvi szinten továbbra is hibás, alkotmányjogi, valamint vallásszabadsá-
gi normákat sért. Ezért elfogadhatatlan számukra az a csatlakozási feltétel, 
hogy ne álljanak ki a jogaikért, akár az Alkotmánybíróságon, akár a stras-
bourgi bíróságon, akár Budapest utcáin, tüntető jelleggel. Az utcai de-
monstrációk pedig – az ő olvasatukban – nyilvános istentiszteletek voltak a 
parlament előtt, ahol „kinyilvánítottuk azt, hogy nem vagyunk hajlandók 
elfogadni, hogy politikusok mondjanak értékítéletet a mi hitünkről, és a mi 
gyülekezetünkről”.30 Az egyházaknak addig kell küzdeniük a jogaikért, 
amíg megtehetik, ha kell, akkor Pál apostolhoz hasonlóan is, aki az Aposto-
lok cselekedetei 25,10–12. szerint fellebbezett a római császárhoz, és élt 
római polgári jogaival. Ekként ők is hasonlóképpen járhatnak el, és ebben 
semmi kivetnivaló nem található. A HGY-vel való kapcsolatrendezés és 
együttműködés sem rajtuk múlik, hiszen „mi készek vagyunk együttmű-
ködni, nem rajtunk múlt eddig sem a dolog, nem mi üldöztük őket, ők 
üldöztek bennünket”31 – állítja a BPA presbitere. 

Az MPE egészen más megvilágításból lát egyes részleteket. Előre kell 
bocsátani, hogy az MPE kritikus az új egyházi törvénnyel, nem tartja igaz-
ságosnak az egyházak közötti szelektálás ily módon történő voltát, ugyan-
akkor tiszteletben tartja és alkalmazkodik hozzá, mert ez a törvény. Egyút-
tal éppenséggel azzal kívánja áthidalni a valós problémát, hogy a 
kirekesztettek érdekében megteszi mindazt, amire lehetősége van, és ami 
kompromisszumképesen vállalható a számára. Az MPE nem vitatja el a 

                                                   
27  Uo. 9–10. p. 
28  Uo. 10. p. 
29  Jegyzőkönyv a Magyar Pünkösdi Egyház Beszámoló Közgyűléséről, 2012. április 21. 14. p. 
30  Uo. 
31  Uo. 
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BPA-nak azt a szabadságát, hogy jogainak és érdekeinek érvényesítéséért 
éljen minden törvényes eszközzel. Az MPE ebben a szabadságban azonban 
máshol húzza meg az önkorlátozás határait, s joggal elvárja ezt mindazok-
tól, akik a hívőknek ebbe a családjába kívánnak tartozni. 

Az utcai demonstrációkkal való egyet nem értésük éppenséggel annak 
politikai felhangjából ered. Szerintük az istentiszteleten ne legyen politizá-
lás. Egyébiránt, az MPE sohasem szervezett saját magáért utcai megnyil-
vánulásokat, nem ezeket az eszközöket használta céljai eléréséhez. Az al-
kotmánybírósági és a strasbourgi bírósági beadvány visszavonását 
elsősorban etikai okból kérik. Eszerint, amennyiben a BPA az MPE tagja 
lenne, és általa már részesülne az egyházi státusz előnyeiben, akkor nem 
lenne etikus annak látszatát kelteni, mintha mindezért még harcolnia kel-
lene, mintha ez nem lenne meg. 
 
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet 
(TEKK Mahanaim) 
Dr. Kováts György, Körös Tibor és Kecskeméti János jött a gyülekezet kép-
viseletében az április 5-i tárgyalásra. Bejelentették, hogy új gyülekezetet 
alapítanának Kecskeméti János vezetése alatt, amelynek neve Magvető 
gyülekezet lenne, és a TEKK Mahanaimot elhagynák. A Mahanaim Gyüle-
kezet a Palánta Misszión keresztül szerteágazó gyermekmissziót végez 
iskolákban és gyülekezetekben, táborokat és más gyermekprogramokat 
szervez. Kovátsék nem hoznák be a Palánta Missziót az MPE-be, de a Pa-
lánta misszió közel 60 egyházi személyét és óraadóját a Magvető gyüleke-
zeten keresztül tudnák továbbra is támogatásban részesíteni. 

Kifogások merültek fel a Palánta Misszió promóciójának helyenként 
tolakodó megnyilvánulási formáival kapcsolatosan, amelyek konfliktust 
teremtettek egyes intézményekben. Félő, ha a jövőben ez így folytatódna az 
MPE neve alatt, akkor az hátrányos lenne a pünkösdiekre. Patakyék kérték 
Kovátsékat, hogy ezen a területen legyenek visszafogottak. Fontos, hogy a 
Mahanaim és a Palánta tevékenysége ne vessen rossz fényt az MPE-re. 

Végül abban egyeztek meg, hogy ne legyen névváltoztatás, hanem a 
TEKK Mahanaimot minden ódiumával együtt felvállalják teljes létszám-
mal, azt viszont kikötötte Pataky, hogy a támogatást kérő leveleket – mely-
lyel anyagi bázist teremtenek a missziónak – nem írhatják az MPE nevé-
ben. 

Az OP 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett támogatta a TEKK Ma-
hanaim csatlakozási kérelmét.32 
 
Agapé Gyülekezet 
Az Agapé Gyülekezetet Perjesi István és Papp József képviselték az április 
5-i tárgyaláson. 1995-ben Perjesi reformtörekvései sok viszályt keltettek a 
baptista egyházi vezetők között, így Perjesi megalapította az Agapé hálóza-
tot a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet támogatásával, amely az ő pásztor-
lása alatt állt. Az évek során sok gyülekezetet plántáltak. Perjesi különös – 
saját szavaival: atyai – kapcsolatot ápol a hálózatban szolgáló vezetőkkel, 
és a 37 gyülekezetből többet csak az ő személye tart a hálózatban. 
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Annak ellenére, hogy 1300-1350 tagú felekezetről beszélünk, mind-
össze 1 gyülekezettel csatlakoznának, amelyben csak a 12 egyházi szemé-
lyük lenne, mivel állításuk szerint túl nagy teher lenne számukra az 1300 
főt érintő járulékok fizetése. Addig nem is akarták aktivizálni csatlakozásu-
kat, amíg a törvénymódosítás szerint el nem dőlt, hogy milyen formában 
kell folytatni működésüket. A bizottság tagjaiból visszatetszést váltott ki, 
hogy az 1300 tagból csak 12-en jönnének. Javasolja a Csatlakozási Bizott-
ság, hogy vagy teljes létszámmal jöjjenek, vagy egyáltalán ne. 

Az április 10-i OP ülésen Pataky annyival árnyalta az összképet, hogy 
a 37 gyülekezetből mindössze 5-nek van egyházi személye, 8 a Pestszentlő-
rinci Agapéból, a másik 4 pedig vidéki gyülekezetekből. Arra a kompro-
misszumos megoldásra jutottak, hogy akkor legalább ez az 5 gyülekezet 
csatlakozzon teljes létszámmal. Pataky felhívta az OP figyelmét arra, hogy 
az Agapé hálózatból sokaknak egyáltalán nem számít, hogy megkapják-e az 
egyházi státuszt. Őket nagyon nehéz lenne rávenni, hogy csatlakozzanak, 
pontosan azért, mert ez a hálózat gyülekezetek laza kapcsolatát jelenti, 
amit Perjesi személye köt össze. Ott, ahol nincsen egyházi személy, teljesen 
lényegtelen az egyházi státusz. Pintér Imre javasolta, hogy legalább azok a 
gyülekezetek csatlakozzanak létszámban is, akik el akarják fogadtatni egy-
házi személyüket. 

Az OP 5 tartózkodás mellett támogatta az Agapé Gyülekezet csatlako-
zási kérelmét a Pintér Imre által megfogalmazott feltételekkel.33 
 
Négy Szegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 
Németh Tihamér vezető lelkész érkezett képviselőként az április 5-i tárgya-
lásra, aki 1990-ben hagyta el az Evangéliumi Pünkösdi Közösséget. El-
mondása szerint nem pozícióra törekszik, hanem egyszerűen csak az evan-
géliumot akarja továbbra is hirdetni. Hozzávetőlegesen 800–1200 tagú az 
egyháza. A Csatlakozási Bizottság véleménye vegyes volt, de abban állapod-
tak meg, hogy amennyiben tudja finanszírozni a felmerülő költségeket, 
akkor csatlakozhat. 

Április 10-én kisebb vita alakult ki Németh személyével kapcsolato-
san. Pataky szerint „viharos életszakaszai voltak”, és a pünkösdiek nem 
ismerik a gyülekezeteit, emellett még egykor a közösségükhöz is tartozott. 
Volt már korábban is próbálkozása a visszatérésre, a Gizella utcai gyüleke-
zetbe, amelynek korábban tagja volt, de a gyülekezet vezetősége elutasítot-
ta őt. Pataky azt javasolta, hogy először keresse fel újra a Gizella utcai gyü-
lekezetet és rendezzék kapcsolatukat, amelyben Monos Mihály Gizella 
utcai lelkész készséges partner, amennyiben Németh felkeresi őt. 

Az OP egyhangúan javasolta, hogy a Négy Szegletkő Apostoli Hit 
Nemzetközi Egyház kérelmét ne továbbítsák a Közgyűlés felé. 
 
IV. A törvények hosszabb távú hatásai 
A továbbiakban néhány olyan területre térünk ki, amik az egyházi törvény 
és/vagy a csatlakozások révén hoztak változást az egyházak mindennapi 
életébe, az egyházak közötti kommunikációba, kapcsolatba.34 
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IV.1. Változások a felekezetközi kapcsolatokban 
D. Nagy Tamás szerint a törvény megszilárdította a kapcsolatok tendenciá-
it. Ahol erősödő volt a törvény előtt is, ott tovább erősödött, ahol gyenge 
volt, ott még inkább meggyengült. Ugyanakkor a korábbi jó kapcsolatokat 
nem tudta szétzilálni, még akkor sem, ha a felek közül valamelyik elnyerte 
az egyházi státust. A státusukat elvesztők közül legtöbben hamar alkalmaz-
kodtak az új helyzethez és igyekeztek folytatni eredeti küldetésüket. 

2006 körül jött létre egy országos pásztorkör és levelezési lista lelké-
szek között, amelyen több felekezet képviseltette magát, az erőteljesen 
karizmatikustól, az anti-karizmatikusig. Ezeken a fórumokon 2010-től az 
aktuális törvénnyel kapcsolatos fejleményeket is megosztották egymással, 
sőt véleményezték is. 

Heves nézeteltérés mutatkozott azon kisegyházi vezetők személye kö-
rül, akik éltek a befolyásos politikusokkal való jó kapcsolataikkal, és arra 
törekedtek, hogy valamilyen módon előnyt kovácsoljanak ezekből. D. Nagy 
Tamás megfogalmazása szerint: „Voltak, akik bölcs államférfiaknak, mások 
opportunista talpnyalóknak bélyegezték őket.”35 A levelező lista és pásztor-
kör 2012-re megszűnt. Az akkori viták még a mai napig is éreztetik hatásu-
kat, és sok kapcsolat nem állt helyre. 

Látunk azonban példát lokális segítségnyújtásra is. Kiss József a deb-
receni MPE Élet Gyülekezet lelkésze, aki a környékükön élő – státussal 
nem rendelkező – közösségek lelkészeit a saját gyülekezetén keresztül jut-
tatta egyházi személyi státuszhoz, anélkül, hogy csatlakozott volna az egész 
gyülekezet Kissékhez. 

Pataky elmondta, hogy a nem bejegyzetteknek most kifejezetten jól 
esik a törődés, odafigyelés, és az ő alkalmaikon, rendezvényeiken való meg-
jelenés. Ezért igyekeznek odafigyelni ezekre az apróságnak nevezhető, de 
fontos dolgokra is. 
 
IV.2. Változások a csatlakozó felekezetek és az MPE kapcsolatá-
ban 
Az MPE meg akarja hagyni a természetesen kialakult kapcsolatköröket, és 
nem szándékozik a társult egyházi vezetők idejét, energiáját lefoglalni az-
zal, hogy külön szervez rendszeres pásztorkört az MPE-hez társultaknak. 
Természetesen van egy kötelező jellegű találkozó, ahol a gyakorlati együtt-
működésről kell beszélni, de ez elsősorban nem lelki jellegű. Azonban lé-
teznek kapcsolatok mentén kialakult egyházvezetői találkozók is. Ilyen 
például a minden hónap első keddjén megrendezett „imareggelek” a Szi-
lágyi Dezső téri református templomban, ahol többen a társult egyházak 
(Golgota Keresztény Gyülekezet, Magyarországi Szabadkeresztyén Gyüle-
kezet) vezetői közül is részt vesznek. Perjesi is tartozik apostoli körhöz, 
ahol többek között Nemes Pál, a Székesfehérvári Dávid Sátora Gyülekezet 
lelkésze és Süveges Imre, az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatának 
„apostola” is tag. 

Az MPE-hez csatlakozók mind hálásak a lehetőségért. Frei Antal 
(Evangéliumi Barátság Egyház) kifejezetten megköszönte a pünkösdieknek 
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az értük való fáradozásukat, annak ellenére, hogy nem éltek a csatlakozás 
lehetőségével.36 

Az MPE 2004-ben indította Pentefone nevű mobilflottáját az egyik 
nagy mobilcégnél. Más felekezetek (Magyarországi Szabadkeresztyén Gyü-
lekezet, Golgota Keresztény Gyülekezet, TEKK Mahanaim) is rendelkeztek 
hasonlóakkal, ám a csatlakozások után ezeket a flottákat sikerült fuzionálni 
a Pentefone-nal, arra hivatkozva, hogy a törvény szerint már egy egyház 
tagjai lettek mindnyájan. D. Nagy Tamás szerint a cég tíz legnagyobb flot-
tája között vannak több mint tizennégyezer taggal.37 
 
IV.3. Az MPE közös missziói 
A Paulus Közösséggel is jó az együttműködés, annak ellenére, hogy eleinte 
fenntartásokkal kezelték őket nem karizmatikus voltuk miatt. A Pünkösdi 
Teológiai Főiskolán létrehozott hitoktatói bizottság tagja lett a Paulus Kö-
zösség vezető hitoktatója. A bizottság feladata az volt, hogy dolgozzák ki a 
tananyagot és felügyeljék a hitoktatókat. 

Tolna városában is együttműködik a Paksi Pünkösdi Gyülekezet és az 
Evangéliumi Barátság Egyház a hittanoktatásban. Paks városában pedig a 
Tengelici Isten Népe Gyülekezet diplomás hittanoktatója végzi a pünkösdi 
hittanoktatást is, holott ez a gyülekezet nem is tartozik az MPE társult 
közösségeihez. 

A különböző közösségek korosztályos missziói is elkezdtek nyitni 
egymás felé. Most még az ismerkedési fázisnál tartanak, de igyekeznek 
összehangolni programterveiket, hogy meg tudják látogatni egymás ren-
dezvényeit. D. Nagy szerint elképzelhető az összevont táborozás is, ahol 
gyermekek és munkatársak több felekezetből vegyesen vesznek részt. 
 
IV.4. Az MPE társadalmi szerepvállalása és megítélése 
„Megítélésem szerint túldimenzionáltuk magunkat, a valódinál nagyobb 
hatást tulajdonítottunk magunknak […] Ennek a felismerésnek hatására 
nyitottabbak lettünk arra, hogy a közjó érdekében nagyobb felelősséget 
vállaljunk”38 – mondta D. Nagy, mikor az MPE társadalmi szerepvállalása 
került szóba. Ez megjelenik az oktatási, karitatív, egészségügyi és szociális 
munka különböző területein. Az MPE átvett több állami és alapítványi 
iskolát, a házigondozói szolgálatnak pedig több mint 10 ezer ellátottja van. 
Működtetnek idősek otthonát, közétkeztetést, pszichiátriai gondozót, sze-
retetszolgálatot, börtönmissziót és rehabilitációs otthont is. 

A hazai szakpolitikusok örömmel fogadták az Országos Cigány Misz-
szió (a továbbiakban: OCM) által megjelentetett könyvet, amely a hazai 
cigányság válságáról szól, és stratégiát dolgoz ki a felzárkóztatásuk érdeké-
ben. Az OCM egyébként is jelentős munkát végez cigányok között. „Cigány-
telepekre költöznek, lelki gondozást vállalnak, és munkát találnak a mély-
szegénységben élő romáknak az egyházi cigánymissziók vezetői. A 
programok gyakran sikeresebbek, mint az állami felzárkóztató progra-
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mok.”39 Az MPE egyre nyitottabb a társadalmi szükségek felé, és emiatt 
javul a társadalmi megítélése is. Pataky 2011 szeptemberében kijelentette, 
hogy: „Egyházi státusunkkal a jövőben úgy kell élni, hogy a társadalmi 
súlyunk nőjön.”40 A fentiek alapján mondhatjuk, hogy valóban ebbe az 
irányba halad az MPE. 
 
V. Összefoglaló értékelés 
Az elmúlt időszak legjelentősebb kisegyházi problémakörének gyökere 
látszólag a hazánkban túlburjánzott – gyakran üzleti célú – vallási szerve-
zetekre vezethető vissza, habár ilyen jellegű illegális működés hiteles igazo-
lására eddig semmilyen bírósági ítélet nem hozható fel. Mégis ezeknek 
felszámolására tett kísérletet a Fidesz-KDNP 2011-ben az új törvényekkel. 
A KDNP által 2011 júniusában benyújtott törvényjavaslat viszonylag ked-
vező feltételeket szabott az egyházaknak a státusz megszerzéséhez, és 
majdnem minden jelentősebb hazai bázissal rendelkező – szám szerint 45 
– egyház szerepelhetett az egyházi jogállást biztosító listán. Azonban a 
3507/98-as zárószavazás előtti módosító javaslat egészen átalakította az 
addig előkészített törvényjavaslatot. Így az eredetileg javasolt egyházak 
kétharmada is – köztük a pünkösdiek – elvesztette egyházi státuszát. A 
törvényjavaslatot 2011. évi C. törvény néven hirdették ki júliusban, amelyet 
– mielőtt az Alkotmánybíróság kimondta volna a törvényt megsemmisítő 
ítéletét – decemberben az Országgyűlés hatályon kívül helyezett. Ám új 
törvényjavaslatot nyújtottak be, ami már lehetővé tette további 13 egyház 
bejegyeztetését 2012. március 1-től, amelyek között már ott volt a Magyar 
Pünkösdi Egyház. E közel 5 hónapos időszak alatt az MPE vezetésének 
komoly feladatot jelentett az egyházi jogállás megtartása, illetve visszaszer-
zése. 

Az új törvény különféle reakciót váltott ki a kisebb közösségek vezető-
ből. Némelyek vádaskodni kezdtek, és elítélték azokat, akik megkapták az 
egyházi státust. Voltak, akik aposztáziával is vádolták a bejegyzetteket, 
mások viszont elfogadva új, hátrányos helyzetüket, stratégiát dolgoztak ki a 
továbbélésre. Megint mások nem fogadták el a helyzetüket és csatlakoztak 
más egyházakhoz, vagy fellebbeztek az Alkotmánybíróságnál és a Stras-
bourgi Emberi Jogi Bíróságon jogorvoslatért. 

Az MPE és közel minden magyarországi vallási közösség életében az 
elmúlt időszak jelentős átalakulást eredményezett. Ezek zömét a fentebb 
tárgyalt törvények katalizálták. Több egykori egyház, látva, hogy el fogja 
veszteni egyházi jogállását, csatlakozási szándékkal kereste meg az MPE 
vezetőségét. Ezen külső hatások is késztették a pünkösdieket arra, hogy 
megfogalmazzák identitásukat és küldetésüket. Az identitás meghatározása 
után komoly belső szervezeti átalakításokba kezdtek, hogy létrehozzák azt a 
struktúrát, amely ezen nyilatkozatban kijelentett céljaikat legjobban szol-
gálja. Miután biztossá vált 2012 év elején, hogy a pünkösdiek is megkapják 
az egyházi státust, áprilisban megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások. 12 
gyülekezet képviseletében érkeztek képviselők, hogy bemutassák magukat 
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és közösségüket – az MPE erre kijelölt testületének – a Csatlakozási Bizott-
ságnak. Az MPE a társult közösségekkel nem igyekszik lelki, szervezeti 
egységet alkotni, hiszen megígérte, hogy minden közösség megtarthatja 
belső autonómiáját. Ennek ellenére többek nyitottságot mutatnak arra, 
hogy összefogással végezzenek közös érdekű projekteket, mint például a 
magyarországi hitoktatás. 

Az MPE felismerte, hogy társadalmi szerepvállalását is erősítenie kell. 
Ezért átvállalta több állami és alapítványi iskola működtetését. Ezek mel-
lett jelentékeny szociális és karitatív munkát végez, például közétkeztetés, 
rehabilitációs otthon és idősotthon üzemeltetése, roma pasztoráció és fel-
zárkóztatás. Házi-gondozói szolgálatuknak több mint 10 ezer ellátottja van. 

Eddigi kutatásaink alapján elmondhatjuk, hogy az egyházügyi törvé-
nyek nagymértékű változásokat eredményeztek az általunk vizsgált közös-
ségek életében. A ténylegesen vallási tevékenységet végző egyházak és 
egyesületek missziójuk folytatásához fontosnak tartják az állami elismert-
séget. Sok esetben nem is az anyagi támogatás miatt, hiszen a legtöbb egy-
ház inkább belső meggyőződésből végzi a missziós munkáját, hanem a 
társadalmi megítélés miatt, amely sokban függ attól, hogy az állam hogyan 
véleményezi őket. A negatív színben feltüntetett „egyházakról” kialakulhat 
egy negatív konnotációval rendelkező „szektázós” kép, így missziós tevé-
kenységük lehetősége és eredményessége is csökkenhet, főként az állami 
intézményekben, iskolákban és szociális otthonokban. Az is kiderült, hogy 
az egyházi törvények megváltoztatása mennyire kényes feladat. Nem csak 
az fent tárgyalt társadalmi megítélés szempontjából, hanem láthatjuk, hogy 
a nem jól átgondolt törvényhozás nehéz éveket hozhat a vallási közösségek 
életében. 

Munkahipotézisünk szerint az MPE-re inkább negatív, mint pozitív 
hatással voltak ezen külső, törvényi, megszorító intézkedések, a tapasztala-
tok azonban épp ennek ellenkezőjére utalnak. A törvények okoztak ugyan 
kellemetlenséget az MPE vezetőségének, azonban összességében inkább 
pozitív hatást látunk: 
 

– Az MPE új felekezetközi kapcsolatokra tehetett szert, főként a csatlako-
zások révén. 
– Az MPE-t olyan hatások érték, melyek miatt meg kellett fogalmaznia 
identitását, és létre kellett hoznia saját küldetési nyilatkozatát, ami talán 
az új helyzet nélkül nem történt volna meg. 
– Az új helyzet olyan tükröt tartott az MPE elé, amely világos visszajelzést 
adott, hogy képes-e kifejezni együttérzését és szeretetét mások felé, akár 
kellemetlenségek vállalása árán is. A visszajelzés pozitív volta erősíti a 
pünkösdi identitást, mivel a gyakorlat próbálta meg az egyház rugalmas-
ságát és életszerűségét, nem beszélve arról, hogy ezzel nőtt az egyház 
presztízse és szavahihetősége, nem csak az egyházak, hanem politikusok 
között is. 
– Az MPE korszerűsítette struktúráját egy új egyházkerületi rendszer 
mentén, amely képes egy sokkal nagyobb létszámú egyház terheinek vise-
lésére is. 
– Az MPE az elmúlt években növelte társadalmi beágyazottságát és lét-
száma is emelkedett. Több iskola működtetését átvállalta, országszerte 
végzi és felügyeli a pünkösdi hittanoktatást. 

 


