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ELÔSZÓ

A magyar jog és a Katolikus Egyház saját joga (vö. kánon-
jog), két egymástól független önálló jogrendszer. Az ál-
lam és egyház elválasztása tehát szûk értelemben nem a
modernkori szekularizált kezdeményezésekre vezethetô
vissza, hanem az Egyház korai idôszakától megtalálható
volt a normatív egyházjogi állásfoglalásokban, különösen
Nyugaton. Erre a legkiemelkedôbb példa Nagy Szt. Ger-
gely pápa (590–604), aki számos levelében, római jogi el-
vek alapján érvelt az állami hatalomnak az Egyház belsô
mûködésébe történô – beleértve a jogalkotás területét is
– beavatkozásával szemben.1 Nyilvánvaló azonban, hogy
az alávetettek körében való átfedések, nevezetesen az ál-
lami jogszabályok által szabályozott közösség és a vallási
közösség – esetünkben a Katolikus Egyház tagjai – ugyan-
azon személyekre vonatkozóan két különbözô célú és tar-
talmú jogi elôírások megszületését eredményezték az
egyes történelmi korszakokban. Ennek ellenére, a római
jog befolyása és a jogalkotói hatalom eredetérôl vallott
felfogás hosszan lehetôvé tette a két független jogrend-
szer együttmûködését, amely azonban korántsem jelen-
tett konfliktusmentességet, éppen a kompetencia-hatá-
rok gyakori sérülése miatt. Ez a helyzet változott meg
radikálisan a szekuláris állam megszületésével, majd az ál-
lam és egyház elválasztására kialakított különbözô alkot-
mányjogi modellek létrejöttével.

5

1 Részletesen vö. SZUROMI SZ. A., Megjegyzések a Collectio Canonum
Anselmi Lucensis III. könyvének néhány római jogi részletet tartalmazó 90. ká-
nonja kapcsán, in Kánonjog 4 (2002) 79–83.
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A fent röviden leírt folyamat eredményeként az adott
ország saját jogrendszere és a vallási közösségek belsô
normarendszere – beleértve a Katolikus Egyház egész vi-
lágra kiterjedô egységes kánonjogi rendszerét – továbbra
is számos esetben érintkezik egymással. Mivel a hatályos
állami jog a lelkiismereti és vallásszabadság körében tár-
gyalja az adott országban mûködô és különbözô jogi stá-
tusszal rendelkezô vallásfelekezetek jogait és kötelességeit, 
ezért az ún. állami egyházjog az alkotmányjog tudomá-
nyán belül került elhelyezésre. A mostani munkánk azon-
ban elsôsorban nem ezt az alapelvet szándékozik szem
elôtt tartani. Azoknak a területeknek az elemzését és be-
mutatását igyekeztünk elvégezni, amikor a magyar jog-
rendszer és a Katolikus Egyház – valamint általában az
egyházak – saját joga ugyanazon jogalanyok tevékenysé-
gét és jogcselekményeit (természetes és jogi személyek)
szabályozza, nagyon gyakran egymástól lényegesen eltérô
módon. Az elemzés nem vállalkozik minden egyes érint-
kezési terület részletes bemutatására, hiszen pl. a gazdasá-
gi és a közszolgálati kérdések alapos leírása önálló kötetet
tett volna szükségessé. Mégis, reméljük, hogy a megvizs-
gált területek alapján sikerült kellôen átfogó képet kialakí-
tani a hatályos magyar állami jogszabályok és a Katolikus
Egyház saját kiforrott önálló kánoni jogrendszerének
egymáshoz való viszonyáról, az utaló szabályok szükséges-
ségérôl, a kánoni jog jogi jellegérôl, nem utolsó sorban
pedig, a lelkiismereti és vallásszabadság alaptörvényben
rögzített érvényesülése biztosítékainak szükségességérôl. 

A jelen kötet azoknak a kutatásoknak az eredményeit
foglalja össze, amelyeket a szerzôk 2002-tôl végeztek az ál-
lami jog és a kánoni jog érintkezésének területein, és
melynek részeredményei a Kánonjog címû nemzetközi 

6
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szerkesztôbizottság által ellenôrzött és referált folyóirat-
ban láttak napvilágot. Az eredmények jelentôs átdolgo-
zásra kerültek a megváltozott állami jogszabályi keretek
figyelembevételével a TÁMOP 4. 2. 2. program keretében
Toulouse-ban és a Premontrei Rendi Szent Mihály Apát-
ságban (USA, Silverado, CA).

7
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I. 
A IUS COMMUNE 

MINT AZ EURÓPA-JOG ALAPJA

A II. világháború lezárulásával alapvetôen megváltozott
Európa politikai térképe, de hasonlóan szembetûnô át-
alakulás ment végbe társadalmi téren is. A hidegháborús
kül- és katonapolitika kiépülésével párhuzamosan számos
vezetô politikus részérôl az európai vallási, kulturális, tör-
téneti, politikai és gazdasági hagyományra építô, és egy-
ben a második világégés hatására a háborúból, mint
„konfliktusmegoldó eszközbôl” való kiábrándulás gondo-
lata is megjelent Európában. Ez a megfontolás vezette
Konrad Adenauert (1876–1967) a Német Szövetségi Köz-
társaság kereszténydemokrata kancellárját is, aki átélte 
a Weimari Köztársaság (1919–1933)2 és a náci Német-
ország idôszakát.3 Nézôpontja szerint a keresztény meg-
gyôzôdést követôknek össze kell tartaniuk, és amint Nagy
Konstantin után a Római Birodalom, majd Európa egysé-
gét ez a közös kulturális alap teremtette meg,4 úgy arra
most a modern korban újra kísérletet tehet, amely min-
den tekintetben ellensúlyozhatja a kommunizmus elôre-
törését. Elképzelésében Németország helyreállítása és
Európa egységes új politikai, katonai és társadalmi szer-
kezetének elômozdítása szerepelt, amelyben még az olyan 

17

2 MAYEUR, J-M., Guerres mondiales et totalitarismes (1914–1958) [His-
toire du Christianisme des origines à nos jours XII], Paris 1990. 574–
586.

3 MAYEUR, Guerres mondiales, 586–594.
4 SZUROMI SZ. A., Egyházi intézménytörténet (Bibliotheca Instituti

Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány 
nominatae I/5), Budapest 2003. 4–5.
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történelmi ellentétek is képesek feloldódni, mint a né-
met és francia antagonizmus.5 Robert Schumannban
(1886–1963), Franciaország külügyminiszterében Ade-
nauer nézeteinek aktív támogatójára talált, de Angliában
és Olaszországban is kedvezô visszhangot kaptak elkép-
zelései. Az Európai Unió életrehívása tehát eredendôen
összefonódott egy konkrét vallásos meggyôzôdés kultú-
rát, de az emberi együttélés normáit is meghatározó alap-
vetô hátterével.6 Mindezt jóval megelôzve, XV. Benedek
pápa (1914–1922) 1920. május 23-án, Pacem Dei Munus
kezdetû enciklikájában, egy olyan egységes európai tár-
sadalomról beszélt, amely rendezett formában megôrzi
és megvalósítja azt a célt, amit a Teremtô az emberi sze-
mély elé kitûzött, és amit a Katolikus Egyház mind a mai
napig a lelkek üdvösségében jelöl meg. XV. Benedek 
annak a „léleknek” nevezte az Egyházat, amely átjárja 
az Európa területén történelmileg létrejött emberi társa-

18

5 Vö. Traité sur l’Union eorpéenne fait à Maastricht le 7 février 1992
[Version consolidée dans laquelle ont été intégrées les modifications
apportées par le traité d’Amsterdam, signé le 2 october 1997], Art. 6.
– 1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocra-
tie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ainsi que de l’état de droit, principes qui sont communs aux états
membres. – 2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils
sont garantis par la Convention eurpéenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 no-
vembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles
communes aux états membres, en tant que principes généraux du
droit communautaire. – 3. L’Union respecte l’identité nationale de
ses états membres. – 4. L’Union se dote des moyens nécessaires pour
atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. 

6 Vö. DI RULLI, G., Alcune tappe dell’ unita’ Europea, in MIZZI, F. P.,
L’Unione Europea nei documenti pontifici da Benedetto XV a Giovanni Paolo
II, Malta 1979. xi–xxxiv.
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dalmat.7 Amikor tehát az Európai Unió egységes jogalkotá-
sáról, az Európai Polgári Törvénykönyvrôl, vagy akár az Unió
Alkotmányának megszövegezésérôl beszélünk, egyáltalán
nem feledkezhetünk el arról a mintáról, amely a történel-
mi tapasztalatok alapján már adott az egyes európai álla-
mok számára. Ez pedig az az egységes jogi keret, amelyet
a középkori egyetemi oktatás megteremtett és a különbö-
zô országok jogalkalmazása gyakorolt, azaz a ius commune.
Ez az a jogi horizont, melynek a jogi gondolkodásban
megmaradt öröksége képes lehetôvé tenni és értelmet
adni az európai jogharmonizációs folyamatnak, hiszen
gyökereiben egységes alapra épül.8

1. Ius commune

A középkori ius commune magában foglalta a római jogot,
a kánonjogot és a longobárd hûbérjogot – vagy más né-
ven feudális jogot. A kánonjog fejlôdésére, mint az köztu-

19

7 (…) Foederatis autem christiana lege nationibus, quidquid iusti-
tiae et caritatis causa susceperint, non studium operamque suam desi-
derari sinet Ecclesia, quae cum absolutissimum sit societatis universa-
lis exemplar, tum ex sua ipsius temperatione suisque institutis mirifica
virtute pollet ad homines copulandos non modo in aeternam eorum
salutem, sed etiam in huius vitae commoditatem, sic eos nempe de-
ducens per bona temporalia út non amittant aeterna. Itaque, historia
teste, cognovimus, veteres Europae gentes immanitate barbaras, ex
quo in easdem Ecclesiae spiritus penetraverit, extenuato sensim ip-
sarum inter ipsas multiplici maximoque discrimine sublatisque dis-
cordiis, coivisse tandem in unam eiusdem generis societatem, natam-
que esse Europam christianam, quae, ductu auspicioque Ecclesiae,
nationum varietatem retinens, tamen ad unitatem quamdam prospe-
ritatis fautricem gloriaeque niteretur. AAS 12 (1920) 216–217.

8 MÁDL, F., Ius Commune Europae, in Jogtudományi Közlöny (1990)
117–132.
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dott, erôteljes hatást gyakorolt a római jog.9 Nem véletle-
nül születik a megfogalmazás ’Ecclesia vivit lege roma-
na.’10 A római jog továbbélésében a népvándorlás után
Nyugaton leginkább a Leges Romanae Barbarorum és a ká-
nonjog játszott szerepet.11 A jusztiniánuszi kodifikáció
eredményeként létrejött törvénymûvek: Codex Iustinianus, 
Digesta, Institutiones, Codex Iustinianus repetitiae praelectionis, 
továbbá az ezeket kiegészítô Novellae használata a 6. szá-
zad végére Nyugaton korlátozott volt, olyannyira, hogy a
Digesta teljesen el is tûnt a használatból mintegy ötszáz év-
re. Az Institutiones, a Codex és a Novellae egyes részei azon-
ban az egyházi használatban továbbra is megmaradtak,
példa erre a Lex Romana canonice compta a 9. századból.12

A népvándorlás zavaros idôszaka után a 11. században
egyre inkább ismertté válnak ismét a római jogot feldol-
gozó gyûjtemények, amire példa az Epitome Iuliani is,13 de
ennek az idôszaknak a végére datálható a Digesta újbóli
felfedezése, illetve annak Irnerius általi kommentálása a
bolognai egyetemen (1080 körül). Ennek eredménye-
ként beszélünk a Bolognában, a 12–13. századra létrejövô
glosszátor-iskoláról.14 Valójában ettôl kezdve beszélhetünk 

20

19 Vö. FEINE, H. E., Vom Fortleben des römischen Rechts in der Kirche, in
ZRG Kan. Abt. 42 (1956) 1–24.

10 Vö. pl. FÖLDI, A., A közös európai jog történeti gyökerei I., in Acta
Facultatis Poiltico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös nominatae 35 (1995/96) 101–117, különösen 113. 

11 GAUDEMET, J., Les sources du droit de l’Église en Occident du II e au
VII e sicle, Paris 1985. 70–72.

12 Kiadása: MOR, C. G., Lex Romana canonice compta, Pavia 1927; vö.
STICKLER, A., Historia iuris canonici latini, I: Historia Fontium, Roma
1950. 433.

13 STICKLER, A., Historia iuris canonici latini, 432.
14 KUTTNER, S., The revival of jurisprudence, in BENSON, R. L.–CON-

STABLE, G.–LANHAM, C. D. (ed.), Renaissance and renewal in the twelfth 
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az úgynevezett ius commune idôszakáról.15 A „ius com-
mune” közelebbi meghatározása azonban már nehézsé-
gekbe ütközik. 2000. június 9-én Chicago-ban (Indiana,
USA) az Amerikai Történeti Társaság (The American 
Historical Association) 114. ülésén J. A. Brundage, K. Pen-
nington, M. Stolleis és M. Bellomo professzorok forrásér-
tékû kerekasztal-beszélgetést folytattak errôl a kérdésrôl.
James Brundage szerint egyesek pusztán a római magán-
jogi szisztéma leírására használják, szembeállítva a helyi
(városi, tartományi) szintû jogalkotással. Legtágabban
pedig talán a Gaiusnál megtalálható (Dig. 1. 1. 9)16 min-
den emberre kiterjedô jogi normák összességét érthetjük
alatta.17 De a kánonjogtörténet talán legkiemelkedôbb
alakjának, Gratianusnak a Decretum-ában még a termé-

21

century (Medieval Academy reprints for teaching 26), Toronto 1991.
299–323, különösen 303–304. BELLOMO, M., Società e istituzioni dal
medioevo agli inizi dell’età moderna (I libri di Erice 2), Roma 1994.7

329–347.
15 BELLOMO, M., I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune, in

BELLOMO, M., Scienza del diritto e societ medievale (Medioevo edito e ine-
dito II), Roma 1997. 111–122. BELLOMO, M., Ius Commune, in BEL-
LOMO, M., Scienza del diritto, 93–107.

16 Gaius libro primo institutiomum Omnes populi, qui legibus et mo-
ribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium homi-
num iure utuntur nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit,
id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius pro-
prium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines
constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gen-
tium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. KRUEGER, P.–MOMMSEN, T.
(ed.), Institutiones, Digesta (Corpus iuris civilis I), Berolini 1905 (repr.
Berlin 1954, Hildesheim 2008) 1.

17 BRUNDAGE, J. A., Universities and the ’ius commune’ in Medieval
Europe, in Rivista internazionale di diritto comune 11 (2000) 237–253, kü-
lönösen 237.
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szetjog összefüggésében is szerepel.18 Mindenesetre tény,
hogy a 12–13. században megerôsödô és virágzó egyetemi
oktatás megteremti, elsôsorban a római- és kánonjogi
(utrumque ius)19 képzéssel azt az egységes szemléletet,20

amelynek hatása a városi és nemzeti jogok jellemzôinek
kialakulásában érhetô tetten. Ezzel együtt létrejön a latin
kereszténység vallási egysége mellé a közös jogi, jogalko-
tási és eljárás jogi alap is. Már Nagy Szent Gergely pápa
(590–604), aki mint korábban a római szenátus elnöki
tisztjét is betöltötte, az általa jól ismert római jogi techni-
kát alkalmazta az Egyház autonómiájának megvédésére.

22

18 D. 1 c. 7: Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod
ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habeatur, ut uiri et
feminae coniunctio, liberorum successio et educatio, communis om-
nium possessio et omnium una libertas, acquisitio eorum, quae celo,
terra marique capiuntur; item depositae rei uel commendatae pecu-
niae restitutio, uiolentiae per uim repulsio. §. 1. Nam hoc, aut si quid
huic simile est, numquam iniustum, sed naturale equumque habetur.
FRIEDBERG I. 2. Vö. C. 33 q. 5 c. 15: Cum caput mulieris uir sit, caput
autem uiri Christus, quecumque uxor non subicitur uiro, hoc est capi-
ti suo, eiusdem criminis rea est, cuius et uir, si non subiciatur capiti
suo. Verbum autem Domini blasphematur, uel cum contempnitur
Dei prima sentencia, et pro nichilo ducitur, uel cum Christi infamatur
euangelium, dum contra legem fidemque naturae ea, que Christiana
est, et ex lege Dei subiecta, uiro inperare desiderat, cum gentiles
etiam feminae uiris suis seruiant communi lege naturale. FRIEDBERG I.
1255.

19 KURTSCHEID, B., De utriusque iuris studio saec. XIII, in Acta Congres-
sus Iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a
Codice Iustiniano promulgatis (Romae 12–17 novembris 1934), II. Roma
1935. 309–324.

20 SZUROMI SZ. A., A középkori egyetemek létrejöttének és az egyetemi okta-
tás megszületésének sajátosságai, in KÖRMENDY K., Studentes extra regnum.
Egyetemjárás és könyvhasználat az Esztergomi Székeskáptalanban 1183–1543
(Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catho-
licae de Petro Pázmány nominatae III/9), Budapest 2007. 41–53. 
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Ezeket a források fontos szerepet kapnak öt évszázaddal
késôbb a gregoriánus reform elméleti megalapozásában,
az Egyház függetlenségének biztosításában.21 Tegyük hoz-
zá, hogy az érett középkor jogelméletének egészen a
17–18. századig érvényesülô lényeges sajátosságai közé
tartozott a teológiai és erkölcsi elveknek a felhasználása a
jogtudományi alapelvek alátámasztására, sôt valójában
nagyon vékony határvonalat lehetett húzni a teológiai, az
erkölcsi és a jogi munkák tematikája közé. Az is látható,
hogy a kereskedelem fellendülésével, különösen az itáliai
városállamok területén, újra központi fontosságúak lesz-
nek a római jog fejlett áruforgalmának elvei. Így beszél-
hetünk a ius mercatoria egyre nagyobb jelentôségérôl is.
Kenneth Pennington a Magna Charta rendelkezéseit vizs-
gálva külön kitért arra a jelenségre, hogy az angol jog e ki-
tüntetett forrásának eljárásjogában felfedezhetô a jusz-
tiniánuszi törvénymûvek hatása, de egyúttal a kánonjogé
is.22 Michael Stolleis véleménye szerint hasonló befolyás
figyelhetô meg a 12–13. századi francia királyi jogalkotás
területén is.23 Sôt az érett középkorban IX. Gergely (1227–

23

21 SZUROMI SZ. A., Megjegyzések a Collectio Canonum Anselmi Lucensis
III. könyvének néhány római jogi részletet tartalmazó 90. kánonja kapcsán, in
Kánonjog 4 (2002) 79–83; vö. LANDAU, P., Das Register Gregors I. im Decre-
tum Gratiani, in SCHIEFFER, R. (ed.), Mittelalterliche Texte. Überlieferung –
Befunde – Deutungen (Monumenta Germaniae Historica. Schriften 42),
Hannover 1996. 125–140.

22 PENNINGTON, K., The ’ius commune’, Suretyship and Magna Carta, in
Rivista internazionale di diritto comune 11 (2000) 255–274.

23 STOLLEIS, M., The Influence of the ’ius Commune’ in Germany in Early
Modern Period on the Rise of the Modern State, in Rivista internazionale di
diritto comune 11 (2000) 275–185, különösen 279; vö. BEZEMER, K., ’Ne
res exeat de genere’ or How a French Custom Was Introduced into the ’ius com-
mune’, in Rivista internazionale di diritto comune 11 (2000) 67–115, külö-
nösen 70–76.
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1241)24, IV. Ince (1243–1254)25 és VIII. Bonifác pápa
(1294–1303) a római jog érveit használja fel a pápai „ple-
nitudo potestas”, azaz teljhatalom, alátámasztására, mely-
re kiemelkedô példa a két kard elméletet kifejtô, 1302.
november 18-án kiadott, híres Unam sanctam kezdetû 
bulla.26

24

24 Vö. pl. X. 1. 6. 57: (…) Denique statutum generalis concilii,
quod electionem decernit invalidam, quum contra eiusdem concilii
formam in electione peccatur, non debet ad contemptum et ad alia,
quae non sunt de forma, referri. Unde quod ibi dicitur, quod aliter
electio celebrata non valeat, ea respicit tantum, quae attentantur
contra formam concilii memorati, non autem alia, quae ponuntur ibi-
dem, sicut est istud, quod praesentibus omnibus, qui debent, volunt et
possunt commode interesse, haberi debeat in electione processus, ne
cetera, quae super hoc alibi statuta noscuntur, uno verbo videbantur
everti. Neque enim credendum est, Romanum Pontificem, qui iura
tuetur, quod alias excogitatum est multis vigiliis et inventum, uno ver-
bo subvertere voluisse. Nos ergo, quae hinc inde fuere proposita, ple-
nius intellectis, quum ex Lateranensi concilio in ordinationibus eccle-
siarum maior et sanior pars capituli exigatur, et statutum generalis
concilii contineat inter cetera, út is eligatur, in quem omnes, vel
maior et sanior pars consentit, electionem dicti R. non personae, sed
potius electionis vitio, quum maior et sanior pars non consenserit in
eundem, de fratrum nostrorum consilio duximus sententialiter irri-
tandam. FRIEDBERG II. 95–96.

25 Vö. pl. VI 1. 15. 1: Officii nostri debitum remediis invigilat subdi-
torum, quia, dum eorum excutimus onera, dum scandala removemus,
nos in eorum quiete quiescimus et fovemur in pace. Proinde praesen-
ti decreto statuimus, ut ecclesiae Romanae legati, quantumcunque
plenam legationem obtineant, sive a nobis missi fuerint sive suarum
praetextu ecclesiarum legationis sibi vendicent dignitatem, ex ipsius
legationis munere conferendi beneficia nullam habeant potestatem,
nisi hoc alicui specialiter duxerimus indulgendum. Quod in fratribus
nostris legatione fungentibus nolumus observari, quia sicut honoris
praerogativa laetantur, sic eos auctoritate fungi volumus ampliori.
FRIEDBERG II. 983–984.

26 Vö. (…) Nam quum dicat Apostolus: „Non est potestas nisi a
Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt,” non autem ordinata 
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A ius commune kisegítô jogként való mûködését talán
legjobban az egyes városi bíróságok mûködése példázza.
A bíróságokon tevékenykedô bíró nagyon sokszor rászo-
rult a jogalkalmazás során a városi jogkönyvben szereplô
elvek kiegészítésére. Ha tehát a saját jogban (iura propria
– városi jogkönyv) nem szerepel szokás, vagy megoldási
lehetôség a konkrét jogesetre, vagy az adott esetben a jog-
elv alkalmazása nehézségbe ütközött, akkor a ius com-
munéban szereplô norma került alkalmazásra. A jogeset
megoldásának törvényi alapját ekkor tehát a ius commune
kisegítô joga jelentette, amely az alkalmazással meghono-
sodott a városi szokásban. Kiemelkedô példákat találunk
erre a szicíliai városállamok esetében.27

25

essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur
per alium in suprema. Nam secundum B. Dionysium lex divinitatis est
infima per media in suprema reduci. Non ergo secundum ordinem
universi omnia aeque ac immediate, sed infima per media et inferiora
per superiora ad ordinem reducuntur. Spiritualem autem et dignitate
et nobilitate terrenam quamlibet praecellere potestatem, oportet tan-
to clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. Quod
etiam ex decimarum datione, et benedictione, et sanctificatione, ex
ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris
oculis intuemur. Nam, veritate testante, spiritualis potestas terreneam
potestatem instituere habet, et iudicare, si bona non fuerit. (…).
FRIEDBERG II. 1245–1246.

27 BELLOMO, M., Giuristi di Sicilia tra corona e feudi. Sulle tracce di atti-
vità forensi, amministrative e didattiche nei secoli XIV–XVI, in Rivista inter-
nazionale di diritto comune 12 (2001) 9–100, különösen 9–13; vö. pl.
Lawrence, Kenneth Spencer Research Library, Univ. Of Kansas, Ms. E
259, fol. 5ra–b: (a) volentes: Licet de hoc exordiatur tum quia loquitur
de pheudo simplici, quia comitatus habetur tamquam datus iure fran-
chorum etiam secundum usum pheudorum et ideo proveniet ad de-
scendentes ex pacto vel providentia, quo casu cessat capitulum, adde
quod in hoc regno omnia pheuda etiam simpliciter videntur data cum
hac conditione út vivatur iure franchorum, ut patet infra per allega-
tiones domini Goffredi Rechari, de alienatione (…); közli: BELLOMO,
M., Giuristi di Sicilia, 34–35.
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A ius commune sajátosságairól, különös tekintettel a ró-
mai jog továbbélésére a fentiek tükrében meg kell állapí-
tanunk, hogy azt nem lehet tisztán a császárkori római
joggal azonosítani. Látható, hogy a római jog középkori
érvényesülésében alapvetô jelentôsége van a különféle
népekhez kötôdô egyedi jogalkotásnak és az újfajta egye-
temi képzési rendszernek. A római jogi hagyomány nem
szüntette meg teljesen az egyes területek jogi gondolko-
dásának sajátosságait, pusztán lehetôséget teremtett egy
egységes jogi szemlélet kialakítására, az alapelvek közös
értelmezési horizonton való alkalmazására. Példaként
említhetô a germán jog jellegzetességeinek fennmaradá-
sa (vö. Manlio Bellomo álláspontja).

2. Ius Commune Europae

A 19. században intézményesen is beszélhetünk a római
jog modern recepciójáról, amely megfigyelhetô az új és
legújabb kori kodifikációk folyamatában, mint amilyen 
a német történeti jogi iskola tevékenysége (vö. Carl-Fried-
rich von Savigny; Georg Friedrich Puchta; Bernhard
Windscheid). A II. világháború után, különösen a nem-
zetközi kereskedelem egységesítése és az adenaueri-schu-
mani gondolat hatására az új ius commune Europae ki-
dolgozásának irányába hatottak. Az Európai Gazdasági
Közösségek létrejötte mellett más, globális jogegységesítô
megállapodások is mutatják (vö. pl. 1980. évi bécsi nem-
zetközi vételi egyezmény) az európai integráció egyre
erôsödô harmonizációs igényeit, sôt az Európa Parla-
ment 1989-ben indítványt tett az Európai Polgári Tör-
vénykönyv kidolgozására. Kérdés azonban, hogy egy ilyen 
jellegû kodifikációs elképzelés mennyiben nevezhetô reá-
lisnak. Elég csak felidézni Konrad Zweigert (1911–1996)

26

Old001-196  14/1/27 15:37  Page 26



és Hein Kötz (1935–) álláspontját, mely szerint az esetle-
ges Európai Ptk-nak nem a BGB (1901), hanem a ZGB
(1907) stílusát kell követnie, amely a generálklauzulák
széleskörû alkalmazásával nagy szabadságot enged a jog-
alkalmazónak (vö. Lábady Tamás álláspontja). Ez viszont
éppen ellentétes a római jogi hagyományban szereplô
eszközökkel.

Anélkül, hogy az Európai Unió föderális szövetség jel-
legét szorgalmazók véleményét taglalnánk, ki kell térnünk 
a szubszidiaritás elve és a ius commune közötti viszonyra a
hatályos európai jogi rendszerben. A nemzetközi jog
meghatározó magyar szaktekintélye, Mádl Ferenc (1931–
2011), egy 1998-ban publikált tanulmányában kifejezet-
ten feltette azt a kérdést, hogy vajon a Római Szerzôdés,
illetve a Maastrichti Szerzôdés kellô felhatalmazásokat
ad-e az Európai Parlamentnek az egységes polgári tör-
vénykönyv megalkotására.28 Az említett szerzôdések a
kisegítés (szubszidiaritás) elvére utalva a polgárok érde-
keinek szolgálatára jobbnak tartják az egységes kódex al-
kalmazását, mint a nagyon sok kérdésben alapvetôen el-
térô álláspontot követô nemzeti polgári törvénykönyvek
használatát. 

Érdemes egy pillantást vetnünk a katolikus egyházjog
rendszerére, ha nem is mint egy analógia alapjára, de
mint egy már mûködô, és sok ponton hasonló célokra
válaszul felépített modellre. Ebben „közös jogként” az
egyetemes jog szabályai irányítanak, és adnak teret a helyi
szabályozásra ott, ahol azt a körülmények jobb ismerete, a
helyi sajátosságok, illetve maga a szubszidiaritás elve is in-

27

28 MÁDL F., Egy Európai Polgári Törvénykönyv felé, in BÁNRÉVY G.–JOB-
BÁGYI G.–VARGA CS. (szerk.), Iustum, Aequum, Salutare. Emlékkönyv Zlinsz-
ky János tiszteletére (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu-
dományi Karának könyvei 1), Budapest 1998. 215–222.
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dokolja. Sôt, a recepció eszközével az egyes állami jogsza-
bályok is a rendszer részeivé lehetnek,29 különösen éppen
a tulajdonjog és a szerzôdések, valamint a felelôsség kér-
désében.

Ezzel párhuzamosan azonban visszautalhatunk az
elôbb említett, Konrad Zweigert és Hein Kötz által képvi-
selt álláspontra, amely alapján talán elégségesnek tûnik
pusztán generálklauzula rendszer kidolgozása a tényle-
ges „Codex” helyett. Mindenesetre jelenleg úgy tûnik,
hogy három terület mindenképpen részt kíván magának
az egységes törvénykönyvben: a szerzôdések, a szerzôdése-
ken kívüli felelôsség, és a tulajdonjognak a szabályozása.30

Az Unió (fôleg gazdasági) céljainak teljesítése ugyanis
megköveteli ennek a három területnek a biztos, ellent-
mondásoktól mentes és lehetôleg alapjaiban egységes
szabályozását. Az is nyilvánvaló, hogy a kereskedelemre
vonatkozó nemzetközi elôírások egységesedése az uniós
jogalkotásra is lényegileg hat. 

További kérdés az, hogy az esetleges törvénykönyv ha-
tálya csak a tagállamok közötti viszonyokra, vagy közvetle-
nül a tagállamok belsô jogával szabályozott, tisztán „bel-
földi” jogviszonyokra is kiterjedjen. Az utóbbi megoldás
mellett szóló érv, hogy a jogbiztonság és a megkülönböz-
tetés tilalma, valamint az áttekinthetôség különösen is a
magánjogi viszonyok áttekinthetôsége, mint az uniós sza-

28

29 SCHANDA B., Világi jog az egyházjogban – egyházi jog a világi jogban?,
in Kánonjog 1 (1999) 79–88.

30 Vö. FERENCZY, R., The ius commune in the European Law and the
actual questions of the legal institutions of the legal personality, in SZUROMI,
SZ. A. (ed.), Medieval Canonical Sources and Collections up to the Decretum
Gratiani (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universi-
tatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/8), Budapest 2006.
275–285.
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bályozás egyik elve, csak így érvényesülhetne. Sajátosan is
igaz ez akkor, ha a tervezett kódex túlmenne a generál-
klauzulák puszta lefektetésén, és részletes szabályozási
rendszert dolgozna ki. A polgári jog talán legsarkalato-
sabb pontjainak, a tulajdoni viszonyok statikus és dina-
mikus kérdéseinek és a felelôsség szabályainak pedig túl
kell lépnie az alapelveken egy egységes európai szintû sza-
bályozásban.

3. Összegzés 

Az eddigiek ismeretében érdemes egy pillantást vetni
Mario Rosentau 2002-ben publikált tanulmányára az
Európai Unió alkotmánytervezetérôl.31 Véleménye sze-
rint éppen a római jogi hagyomány világít rá, hogy egy
egységes jogrendszerrel rendelkezô államban, nevezete-
sen a Római Birodalomban, nem feltétlenül szükséges,
hogy a nyelvi, kulturális, de akár a politikai környezet is
homogén legyen. Tegyük hozzá, hogy a Római Biroda-
lom sajátossága volt, hogy nem nemzeti, nyelvi, kulturális,
még csak nem is vallási adottságok alapján szervezôdött.
Hiszen magának a „római népnek” a meghatározása is
problémákat vet fel. Róma egységét a római jog teremtet-
te meg, ahogy az érett középkor „Európa-joga” a ius com-
mune volt, amely természetesen ekkor az egységes keresz-
tény hittel együtt alkotta Európa politikai egységének
alapját, annak ellenére, hogy a földrajzi terület különbö-
zô államalakulatokat foglalt magában. Ennek tükrében
az „új Európa-jog” akár hasonló egységet, és az egységben
megôrzött – a polgároknak a tagállamok eltérô jogi szabá-

29

31 ROSENTAU, M., Constitution of the EU – the Need or a Dreem?, in ERA
– Forum scripta iuris europei 4 (2002) 215–223.
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lyozásán alapuló „szuverenitását” nem érintô – különbö-
zôséget jelenthet. Ennek az elvnek az elengedhetetlen
voltát támasztotta alá az Európai Unió Alkotmányát el-
utasító franciaországi népszavazás 2005. május 29-én, a
német alkotmánybíróság 2006. október 31-i negatív állás-
foglalása, valamint azoknak az uniós államoknak a dön-
tése, amelyek levették a napirendrôl a referendum sza-
vazását (vö. Csehország, Dánia, Írország, Lengyelország,
Portugália, Svédország, Egyesült Királyság).

30
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II.
AZ EGYHÁZ ÉS ÁLLAM KAPCSOLATAINAK 

ÁTALAKULÁSA KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN 
AZ 1990 UTÁNI JOGALKOTÁS TÜKRÉBEN

1920. május 23-án XV. Benedek pápa (1914–1922) Pacem
Dei Munus kezdetû enciklikájában – amelyre fentebb már
utaltunk – annak a „léleknek” nevezte az egyházat, amely-
nek át kell járnia az Európa területén történelmileg létre-
jött emberi társadalmat, hogy megôrizhesse identitását.32

Így a mostani posztmodern idôszakunk keretei között
sem feledkezhetünk el azoknak az erkölcsi és kulturális
értékeknek az átadásáról és alkalmazásáról, amelyeknek
Európa és azon keresztül az egész modern társadalom a
létét és a lényegét köszönheti. Ez az értelmezési horizont
megadja számunkra azokat az alapelveket, amelyek segí-
tik a megértését és a magyarázatát az egyház és állam kap-
csolataiban történt változásoknak és alakulásoknak a kö-
zép- és kelet-európai országok tekintetében, az utóbbi két
évtizeden belül.33

A két világháború hatására létrejött politikai változá-
sok következményeként megjelent az egyház és az állam
feladatkörének pontosabb jogi szétválasztása34 és a hivata-
los keresztény államvezetés megszûnése, néhány kivétel-

31

32 AAS 12 (1920) 216–217.
33 SZUROMI, SZ. A., The Epoch of Crisis of the Classical Categories, in

VIZI, E. SZ.–KUCSERA, T. G. (ed.), Europe in a World in Transformation,
Budapest 2008. 165–171, különösen 171.

34 ERDÔ, P., La rapport entre l’Église et l’État dans la théologie de l’Église
Catholique, in Rapporti Chiesa – Stato: prospettive storiche e theologiche (Atti
del II Forum Europeo Cattolico – Ortodosso), Bologna 2011. 21–35.
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tôl eltekintve, mint Anglia,35 Írország,36 Görögország.37

Az egyház így fôképp az oktatási és a szociális területen
ôrizte meg a közfeladatokban való közremûködését, to-
vábbá az állam által elfogadott és támogatott pasztorális
területeken; a katonai, egyetemi és kórház lelkészi szol-
gálatban; vagy a börtön-pasztorációban. Az egyes orszá-
gokban, a belpolitikai helyzet függvényében, különbözô
intenzitással és mértékben zajlott le az állam és egyház
szétválasztásának jogi megalapozása.38 Kelet-Közép-Euró-
pában a II. világháború következtében kialakuló szovjet
érdekszférában mûködô szocialista típusú államok teore-
tikus alapon helyezkedtek szembe minden vallási jelleg-
gel bíró szervezettel. Ez a megállapítás még akkor is helyt-
álló, ha bizonyos keretek között és szigorú kontroll
mellett a szocialista állam eltûrte az egyházak mûködé-
sét.39 Így a szocialista országok tekintetében nem beszél-
hetünk az állam és az egyház szétválasztásáról, ahogy a
modern értelemben vett képviseleti demokrácia mûkö-
désérôl sem.40

32

35 GARBETT, C., The Church and State in England, London 1950.
122–135.

36 MC DONAGH, E., Church and State in the Constitution of Ireland, in
The Irish theological quarterly 28 (1961) 131–144.

37 PODSKALSKY, G., Kirche und Staat in Griechenland, in Trierer theologi-
sche Zeitschrift 76 (1967) 298–322.

38 Vö. SZUROMI, SZ. A., The changes of Modern Era relation of Church
and state in Eueope, in Folia Canonica 8 (2005) 65–77.

39 MARGIOTTA-BROGLIO, F., La politique concordataire du Vatican vis-à-
vis des États totalitaires, in Relation internationales (1981) 319–342.

40 Vö. LEISNER, W., Geglaubtes Recht. Säkularisierte religiöse Grundlagen
der Demokratie, in INSENSEE, J.–REES, W.–RÜFNER, W. (Hrsg.), Dem Staate,
was des Staates – der Kirche, was der Kirche ist. Festschrift für Joseph Listl zum
70. Geburstag (Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 33), Berlin 1999. 
115–128, különösen 126–128. 
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1. Jogszabályi környezet

1.1. Állami jogforrások

A közép- és kelet európai országok az elmúlt két évtized-
ben következetesen törekedtek az egyház és állam el-
választása jogi garanciáinak megteremtésére és a külön-
bözô társadalmon belül betöltött tevékenységi körök
megfelelô tisztázására. A jogalkotás arra irányult, hogy az
állampolgárok szabadon és nyilvánosan gyakorolhassák a
lelkiismeret és vallásszabadság alapelvébôl következô jo-
gaikat és kötelességeiket, és egyúttal megszûnjön a vallási
alapú intolerancia és diszkrimináció a civil társadalmon
belül. Az egyes elválasztási modellek alapelveinek talaján
megszülettek azok a letisztult szilárd jogi keretek, ame-
lyek megfelelô garanciát jelentenek a vallásszabadság al-
kotmányos elve számára.41 Fontos hangsúlyoznunk, hogy
az egyes vallási közösségek tagjai természetszerûen az
adott ország állampolgárai is egyúttal, ezért az állam na-
gyon gyakran utalószabályokat kell, hogy alkalmazzon 
a jogalkotás folyamán, amely tekintettel van az adott ál-
lamban bejegyzett vallási közösségek belsô normarend-
szerére.42 A legalapvetôbb állami jogforrások, amelyek a
vallásszabadság kérdését érintik nyilvánvalóan maga az
Alkotmány vagy Alaptörvény és mindazok a jogszabályok,
amelyek a lelkiismeret és vallásszabadság körét szabályoz-
zák43, de ide kell sorolnunk az ingatlanrendezésre, okta-

33

41 SZUROMI SZ. A.–FERENCZY R., A katolikus egyházi személyek foglalkoz-
tatásának sajátos helyzete a mai magyar jogban, in Jogtudományi közlöny 64
(2009) 379–381, különösen 381.

42 CAPARROS, E., La présence du droit canonique dans le droit étatique, in
Canon Law Society of America, Proceedings 57 (1995) 129–146.

43 GONZÁLEZ DE VALLE, J. M., Constitución, acuerdos y ley de libertad reli-
giosa, in Almogaren 36 (2005) 209–235.
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tásra – legyen az köz- vagy felsôoktatás –, a betegellátásra,
a katonai szolgálatra vagy akár a költségvetésre vonatkozó
állami jogszabályokat is.44 Ezek a források kiegészülnek
azokkal a nemzetközi megállapodásokkal, vagy kétoldalú
szerzôdésekkel, amelyeket az állam a Szentszékkel, vagy
az egyes vallási közösségekkel köt.45

1.2. A konkordátum vagy részleges megállapodás 
mint jogszabályi keret

Az Apostoli Szentszék, mint nemzetközi jogalany, mind-
máig megôrizte jogát arra, hogy az egyes államokkal két-
oldalú megállapodásokat kössön a Katolikus Egyház mû-
ködésére vonatkozólag, amelyek így a nemzetközi jog
részeként kötelezik az aláíró feleket a benne foglaltak vé-
grehajtására.46 Ezeket a megállapodásokat, amennyiben a
kapcsolatok teljes körét rögzítik és rendezik, konkordá-
tumnak nevezzük.47 A rendezésre kerülô kérdések általá-
ban magukba foglalják a Katolikus Egyház szabadságát és
jogait; a püspökök kinevezésének körülményeit; a plébá-

34

44 SCHANDA, B., The Application of the Freedom of Religion Principles of
the European Union of the European Convention on Human Rights in Hun-
gary, in EMILIANIDES, A. (ed.), Religious Freedom in the European Union:
The Application of the European Convention on Human Rights in the Euro-
pean Union, Leuven 2011. 199–202.

45 Vö. NĚMEC, D., Concordat Agreements between the Holy See and the
Post-Communist Countries (1990–2010) [Law and Religion Studies 8],
Leuven–Paris–Walpole, MA 2012. 

46 GRAHAM, R., Vatican Diplomacy. A Study of Church and State on the
international plane, Princeton, NJ. 1959. 157–183.

47 ERDÔ, P., Il Concordato in Europa, in SZUROMI, SZ. A. (ed.), Concor-
datary Law (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Univer-
sitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/6), Budapest 2008.
15–26.
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nosokra, a tábori lelkészetre vonatkozó egyházi és állami
elôírásokat, tevékenységükkel és díjazásukkal kapcsolatos
kérdéseket; a Katolikus Egyház immunitását; a katolikus
oktatási és nevelési tevékenység szabályozását; továbbá 
a házasságjog területét. Ezen túlmenôen létezik még az
úgynevezett részleges megállapodás, illetve a „modus vi-
vendi” mûfaja.48 Az ilyen szerzôdés alapvetôen külön-
bözik az egyes államok kormánya és a különbözô vallási
csoportok közötti megegyezésektôl, mivel azok nem két
nemzetközi jogalany között jönnek létre, így nem szorul-
nak az adott ország parlamentjének megerôsítésére. A
megegyezés szövege kitüntetett forrása a konkrét ország
területe partikuláris állami egyházjogának, mivel pedig a
nemzetközi jog része így megváltoztatásához mindkét fél
egyetértése szükséges. A megállapodásban foglaltak stabi-
litása az egyházjog részérôl is biztosított, amit jól példáz a
hatályos Egyházi Törvénykönyv 3. kánonja.49 Ahhoz tehát,
hogy bármely változtatást lehessen kezdeményezni a két-
oldalú nemzetközi szerzôdés tartalma tekintetében, szük-
séges, hogy olyan tényleges lényegi és alapvetô változás
álljon be az egyház és az állam mûködésének körülmé-
nyei terén, amely körültekintô kétoldalú mérlegelés alap-
ján megalapozottan szükségessé teszi a megállapodás mó-
dosítását. 

Az elmúlt években az európai államokkal megkötött
konkordátumok és részleges megállapodások, különösen
a volt szocialista országok tekintetében, alapvetôen az

35

48 ERDÔ P., Egyházjog (Szent István kézikönyvek 7), Budapest 
2005.4 86.

49 CIC Can. 3 – Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum na-
tionibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant ne-
que iis derogant; eadem idcirco perinde a cin praesens vigere per-
gent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus.
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egyház mûködésének gazdasági alapjait és az egyházi in-
tézményrendszert igyekeztek stabilizálni.50 A legfonto-
sabb aktuális kérdést az egyház és intézményei jogi szemé-
lyiségének állam által történô elismerése, valamint az
egyház és az Európai Unió közötti hivatalos kapcsolatok
intézményes formái képezik.51 Látható, hogy az Európai
Unió belsô törekvése az egyház és állam szigorú elválasz-
tásának modelljét részesíti elônyben, megtartva az egyes
tagállamokban már kialakult egyház és állam közti vi-
szony sajátos szerkezetét, és szem elôtt tartva egyúttal a
hátrányos vallási megkülönböztetés tilalmát.52

2. Az egyház és állam elválasztásának alapelvei

Az egyház és az állam kapcsolatrendszerében az elválasz-
tás és az együttmûködés különbözô formájú és szintû
megoldásai jelentek meg. A 20. és a 21. századra négy
alapvetô modell alakult ki ennek a kapcsolatnak a rende-
zésére53: 1. államvallás (Görögország, Anglia, Skócia, Dá-
nia, Norvégia, Finnország), 2. szigorú elválasztás (USA,
Franciaország), 3. kapcsolódó elválasztás (Németország54,
Ausztria), 4. együttmûködô elválasztás (Olaszország, Spa-

36

50 Vö. SCHANDA, B., Concordatary Law in Central and Eastern Europe,
in SZUROMI, SZ. A. (ed.), Concordatary Law, 202–218, különösen 205.

51 ERDÔ, P., Der Einfluss des Rechts der EU auf das eigene Recht der katho-
lischen Kirche, in SZUROMI, SZ. A. (ed.), Concordatary Law, 259–276.

52 IBÁN, I. C., La pertinence des cultes reconnus dans les systèmes de la re-
lations état/religion dans l’Union Européenne, in Revue de Droit Canonique
54 (2004) 67–75.

53 SZUROMI, SZ. A., The Changes of Modern Era Relation of Church and
State in Europe, in Folia Canonica 8 (2005) 65–77, különösen 75.

54 HOLLERBACH, A., Le droit ecclésiastique de l’État allemand: «un sys-
tème de cultes reconnus»?, in Revue de Droit Canonique 54 (2004) 169–178.
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nyolország). Az elmúlt két évtized alatt a Szentszék kétol-
dalú megállapodásokat írt alá Albániával, Bosznia-Herce-
govinával, Horvátországgal, a Cseh Köztársasággal, Ész-
tországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával,
Lengyelországgal, Szlovákiával és Szlovéniával.55 Ezek az
új megállapodások leginkább az egyház és állam kapcso-
latának „együttmûködô” vagy „támogató” kategóriájába
sorolhatók, amelyhez a magyarországi rendszer is közel
áll.56 A legfontosabb alapelve ennek az elválasztásnak a
semlegesség a vallási közösségek és más – az alkotmán-
nyal vagy más állami törvénnyel nem ellentétes – meggyô-
zôdésû csoportok irányában.57 Azonban az úgynevezett
semlegesség semmiképpen sem jelenthet közömbösséget
vagy hanyagságot az állam részérôl. Ezt megfelelôen
szemlélteti a „jóakaró elválasztás” vagy „összehangolt kap-
csolatrendszer” kifejezés az elôbb említett államokkal
kapcsolatosan.58 A világi hatóságnak éppen ezért tisztelet-

37

55 SCHANDA, B., Neues Konkordatsrecht in Ost-Mitteleuropa, in MÜCKL,
S. (Hrsg.), Das Recht der Staatskirchenverträge. Colloquium aus Anlaß des
75. Geburtstags von Alexander Hollerbach (Staatskirchenrechtliche Ab-
handlungen 46), Berlin 2007. 175–185. 

56 ERDÔ, P., Die gegenwärtige Lage des Staat-Kirche-Verhältnisses in Un-
garn – Staatskirchenrechtliche und kanonistische Aspekte, in Essener Ge-
spräche zum Thema Staat und Kirche 29 (1995) 134–150. SCHANDA, B.,
The permissible scope of legal limitations on the freedom of religion or belief in
Hungary, in Emory International Law Review 19 (2005) 889–911, különö-
sen 892, 903–904. SCHANDA B., Néhány megjegyzés a lelkiismeret és vallás-
szabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvényhez, in Jogtudományi közlöny 66
(2011) 515–520.

57 SCHANDA, B., Church and State in Hungary, in SCHANDA, B. (ed.),
Legislation on Church-State Relations in Hungary, Budapest 2002. 13–37,
különösen 18.

58 SCHANDA, B., Concordatary Law in Central and Eastern Europe,
217–218.
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ben kell tartania az állam által bejegyzett egyházak belsô,
sajátosan is vallási cselekményeit, amelyeket az illetékes
egyház vagy vallási közösség arra felhatalmazott kormány-
zati szintje autonóm módon rendez. Sôt, az állam – mivel
a hívôk saját polgárai is egyúttal – köteles megfelelô külsô
jogi garanciákat teremteni azért, hogy segítse a területén
tevékenykedô bejegyzett vallási közösségek szabad mûkö-
dését; a szabad lelkipásztori tevékenység feltételeinek
javulását az oktatási rendszer bármely szintjén (általános
iskola és középiskola, fôiskola és egyetem), beleértve a ta-
nulók vallási képzését is, még akkor is ha az nem képezi
részét az állami iskolákban az adott állam oktatási prog-
ramjának; a szabad lelkipásztori tevékenységet az egész-
ségügyi intézményekben, a hadseregben, a légierônél és
a haditengerészetnél, ahogy a börtönökben és más bün-
tetés-végrehajtási intézményben is; a saját egyházi vagy
vallási ünnepek megtartását hagyományaik és egyéni bel-
sô normáik szerint; az egyházi jogi személyek nyilvántar-
tásba vételét és elismerését; a házasságjog területének a
különbözô vallási közösségek és felekezetek saját belsô
normáit tiszteletben tartó jogi rendezését; az elismert és
bejegyzett felekezetek és vallási közösségek anyagi támo-
gatásának tisztázását, különösen is az állami támogatás
mértéke és az adórendszer tekintetében; valamint bünte-
tôjogi garanciák megteremtését a vallásszabadság jogával
élô állampolgárok ellen elkövetett bûncselekmények
megfelelô szankcionálására.59

A fentiekben leírtakat nagyon jól példázza a lengyel
konkordátum, amelyet 1993. július 28-án írtak alá és 1998. 
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59 Részletesen vö. SZUROMI, SZ. A., Development of Church and State 
relations in Central and Eastern Europe, mirrored by the recent two decades, in
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado XXVII (2011) 601–610.
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február 23-án került ratifikálásra.60 A dokumentum a 4. §-
ban kifejezetten említi a Katolikus Egyház és önálló szer-
vezeti egységeinek jogi személyként való állami elisme-
rését. A szövegben hangsúlyosan szerepel azon helyek
sérthetetlensége, amelyek kitüntetetten a vallásos cselek-
mények gyakorlásának és az állampolgárok által végzett
nyilvános istentiszteletnek vannak szentelve, beleértve a
temetôket is.61 Hasonló jogi garanciát találunk a konkor-
dátumban az állampolgárok magán és a nyilvános isten-
tiszteletének védelmére, megjelölve azokat az ünnepna-
pokat melyek a hívek vallásos érzületének kinyilvánítását
és az egyház liturgiájába való bekapcsolódást szolgálják
(pl. Húsvétvasárnap, Úrnapja, Szûz Mária mennybevé-
tele, Mindenszentek napja, stb.).62 A szülôk gyermekeik
vallásos nevelésére való jogának az elismerése szintén
kulcsfontosságú a megállapodásban. Ez alapvetô elemét
jelenti annak a lényegi átalakulásnak, amely az egyház és
az állam kapcsolatában az elmúlt két évtizedben végbe-
ment. Mindez világosan mutatja, hogy az egyház és az ál-
lam mûködésének szétválasztása nem jelentheti a konk-
rét emberi személy mint individuum kettéválasztását:
olyan oszthatatlan személyekrôl van tehát szó a társada-
lomban, akik saját tevékenységükön keresztül egyszerre
gazdagítják azt a világi és egyházi közösséget amelyben él-
nek.63 A lengyel konkordátum jól jelzi, hogy a szöveget
elôkészítô mindkét fél megértette ezt az összetettséget,
amikor külön rendelkezésekben rögzítették a lelkipászto-
ri közremûködést az egészségügyi és rehabilitációs intéz-
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60 AAS 90 (1998) 310–329.
61 Art. 8 (3)–(4): AAS 90 (1998) 315–316.
62 Vö. Art. 9 (1): AAS 90 (1998) 316–317.
63 Vö. BENEDIKT XVI., Gott und die Vernunft. Aufruf zum Dialog der

Kulturen, Augsburg 2007. 74–76, 82–84.

Old001-196  14/1/27 15:37  Page 39



ményekben ugyanúgy, mint a leszakadt társadalmi réte-
gek szociális integrálásában való egyházi segítséget64, vagy
a gyermekek és fiatalok vasárnapi és egyéb ünnepi szent-
misén való részvételének állami eszközökkel való biztosí-
tását, az olyan települések tekintetében, ahol a szentmisé-
re való eljutás aránytalan terhet jelent a családoknak.65

3. A szentszékkel kötött közép és kelet-európai 
konkordátumok és kétoldalú megállapodások 

mint nemzetközi jogi garanciák más felekezetek 
számára a paritás elve alapján

Ahogy arra már utaltunk, a konkordátumok garantálják a
Katolikus Egyház lelki küldetésének a társadalmon belül
történô szabad teljesítését, és ugyanakkor a nemzetközi
jog szintjén védik annak autonómiáját az állammal szem-
ben.66 Ez az egyedülálló garancia a paritás elve alapján jó-
tékonyan kihat más bejegyzett felekezetek szabad mûkö-
désére.67 A közép- és kelet-európai országok – elfogadva
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglaltakat,
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64 Art. 17 (1)–(2): AAS 90 (1998) 324.
65 Art. 13 – Ai bambini ed ai giovanni cattolici che prendono parte

alle colonie, ai campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura
collettiva, viene garantito l’esercizio delle pratiche religiose e, in parti-
colare, la partizipazione alla santa Messa nelle domeniche e nei giorni
festivi. AAS 90 (1998) 320.

66 MARTÍN DE AGAR, J. T., La teoría concordataria desde el punto de vista
del Derecho canónico actual, in VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J. M. (ed.), Los
Concordatos: pasado y futuro (Actas del Simposio Internacional de De-
recho Concordatario; Almería, 12–14 de noviembre de 2003), Grana-
da 2004. 129–146.

67 Vö. VIEJO-XIMÉNEZ, J. M., Concordats from Pius XII to Paul VI
(1939–1978), in SZUROMI, SZ. A. (ed.), Concordatary Law, 88–201, külö-
nösen 89.
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és hasonló elvek alapján, melyek kikristályosodtak a kon-
kordátumok vagy részleges megállapodások elôkészítô
tárgyalásai folyamán – a területükön mûködô és államilag
elismert, jelentôs számú hívôvel rendelkezô egyházakkal
vagy vallási közösségekkel kétoldalú megállapodásokat
készítettek elô és írtak alá (pl. evangélikusok, reformátu-
sok, zsidó hitközségek, az ortodox egyházak, baptisták,
stb.). Természetesen ezek a szerzôdések, amelyek önálló
jogszabályban vagy kormányhatározatban kerültek kihir-
detésre, nem rendelkeznek a konkordátumok alapvetô
jellegzetességével, azaz a nemzetközi karakterrel. Ennek
ellenére, a paritás elve alapján a hatályban lévô konkor-
dátumok tartalma lényegi hivatkozási alapot és közvetett
garanciát biztosít a más vallási közösségekkel megkötött
megállapodások számára.68 Ha egy pillantást vetünk a ma-
gyarországi állam és egyház kapcsolatában kialakított mo-
dellre, kristálytisztán látható, hogy a vallási szféra törvényi
rendezése miként kötôdik egyfelôl történelmi hagyo-
mányokhoz, másfelôl a 20. és a 21. században formálódó
demokratikus politikai környezet sajátosságaihoz.69 A fen-
tebb említett ún. „történelmi egyházakkal” kötött meg-
állapodások (vö. az 1990. évi IV. tv. szóhasználata) nem
pusztán az állampolgárok valódi szabadságának a meg-
valósítását célozták70, hanem egyúttal az állam – amely az
állampolgárok összességébôl tevôdik össze – kitüntetett
célját, azaz a közjót, mely magában foglalja a társadalom
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68 Vö. MEYSZTOWICZ, V., La religion dans les constitutions des états mo-
dernes (Pontificium Institutum Utriusqe Iuris), Roma 1938. 30–32.

69 SCHANDA, B., Ungarisches Staatskirchenrecht 15 Jahre nach der Wende,
in Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 52/3 (September 2007) 560–
570, különösen 560–562. ERDÔ, P., Die ungarische Kirche in Europa – Kir-
che im Wandel, in ERDÔ, P. (ed.), Mission et culture, Budapest 2007. 77–91, 
különösen 77–83.

70 The Constitution of the Republic of Hungary, Art. 60 (2).
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és tagjainak erkölcsi és kulturális értékeit is. A „történel-
mi egyház” terminus a lelkiismereti és vallásszabadság jo-
gáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv-ben már
nem szerepel. 

4. Közös célok – erkölcsi és kulturális értékek

A vallási közösségek – különösen a történelmi egyházak
és felekezetek – jelentôsen közremûködnek az adott
társadalom általános kultúrájának a megteremtésében,
az emberiesség gyakorlásában és a társadalom erkölcsi
megerôsítésében. Az 1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és
vallásszabadságról elôszavában kihangsúlyozta: „A ma-
gyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a
társadalom kiemelkedô fontosságú, értékhordozó és
közösségteremtô tényezôi. A hitélet körébe tartozó mun-
kálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, szociális-
egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolá-
sával is jelentôs szerepet töltenek be az ország életében.”71

Ugyanez a gondolat visszatér a lelkiismeret és vallássza-
badság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tör-
vény bevezetô mondataiban.72 Ez a kihangsúlyozott egye-
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71 1990. évi IV. tv. a lelkiismeret és vallásszabadságról, valamint az egy-
házakról, Preambulum.

72 2011. évi CCVI. tv. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, Preambu-
lum: „A Magyarországon mûködô vallási közösségek a társadalom ki-
emelkedô fontosságú értékhordozó és közösségteremtô tényezôi,
amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsôoktatá-
si, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédel-
mi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenysé-
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dülálló érték, amely az emberi természet természetes tu-
lajdonságából fakad – az Istenhez, más személyekhez, és a
társadalomhoz fûzôdô egyedi viszony – sajátos felelôsség-
gel ruházza fel az államot, de az egyes felekezeteket is,
amikor közösen tevékenykednek az emberi társadalom
erkölcsi és kulturális értékeinek megôrzése érdekében,
amely tevékenység természetszerûleg egyszerre rendelke-
zik világi és vallási vonatkozással is. Schweitzer József nyu-
galmazott országos fôrabbi 2006-ban úgy fogalmazott,
hogy még a gazdasági vagy az alapvetôen politikai szerve-
zôdés is szükségessé teszi az erkölcsi értékek külsô megje-
lenítését, ha ténylegesen komolyan akarunk beszélni az
emberi jogok tiszteletérôl és a vallásszabadságról.73 Ha-
sonlóan világos meggyôzôdés következik Joseph Ratzin-
ger 1987-ben publikált magyarázatából74 és azokból a
megállapításokból, amelyeket a református egyház képvi-
selôi tettek, elemezve a jelenlegi társadalom mûködését,
melyen belül a család sajátos értékének – mind társadal-
mi, mind vallási vonatkozásban – kitüntetett helyet kell
elfoglalnia.75 Így a vallásos közeg és az egyes egyházak hí-
veinek tevékenysége alapvetô hatással van a konkrét tár-
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gükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentôs szeret töltenek
be az ország és a nemzet életében (…).” Vö. SCHANDA B., Az egyházi jogi
személyiség új törvényi szabályozása Magyarországon, in Kánonjog 14 (2012)
107–114.

73 SCHWEITZER, J, Jewish values in the European Union, in VIZI, E. SZ.–
KUCSERA, T. G. (ed.), Europe in a World in Transformation, 129–134, kü-
lönösen 129.

74 RATZINGER, J., Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiolo-
gia (Saggi Teologici 1), Cinisello Balsamo 1987. 202–204.

75 LUKÁTS A., A Dunántúli Református Egyházkerület és az EU csatlako-
zás, in Egyházakkal az Európai Unióba (A 2003. április 28-án Esztergom-
ban tartott konferencia elôadásai; Párbeszéd I), 25–30, különösen 28;
vö. SZABÓ, I., Reformation and Transformation, in VIZI, E. SZ.–KUCSERA, T.
G. (ed.), Europe in a World in Transformation, 135–138.
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sadalom – mint személyek közössége – emberi értékeinek
a fejlôdésére.

A lelkiismereti és vallásszabadság következésképpen
nem maradhat meg pusztán a jogi deklaráció szintjén,
hanem az állampolgárok mindennapi életének alapelvé-
vé kell válnia, akik állapotbeli kötelességeiket hûséges lel-
külettel, magas erkölcsi szinten teljesítik vallásos meggyô-
zôdésük alapján. Ez a kérdéskör volt a központi témája az
elsô katolikus – ortodox fórumnak, melyet az Európai
Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezett meg
Trento-ban 2008. december 11 és 14 között.76 Tadeusz
Kondrusiewicz, minsk-mohilev-i érsek ennek keretében
rámutatott: „Nem elég pusztán garantálni az anyagi java-
kat és biztosítani gyermekeink felsôoktatásban való rész-
vételét, vagy mindössze annyit mondani, hogy szeretjük
ôket és kívánjuk, hogy minden kívánságuk teljesüljön.
Nagyon nagy szükség van az új generációk erkölcsi és eti-
kai nevelésére, valamint felkészíteni ôket arra a felelôs-
ségre, amit a társadalom életében való jövôbeni tevékeny-
ségük kell, hogy jelentsen. Szükséges tehát arra oktatni
ôket, hogy miképpen tudják a szeretet és az élet civilizá-
cióját építeni.”77 Az oktatásnak ez a formája nem feledkez-
het meg a vallásos életvitelrôl és az emberi személy érté-
kérôl. Az egyház és állam kapcsolatainak fejlôdése éppen
ezért elô kell, hogy mozdítsa az egész társadalom és min-
den egyes területe erkölcsi szintjét.
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76 Vö. La familglia: Un bene per l’umanità – The Family: A Good for Hu-
manity (Atti del I Forum Europeo Cattolico-Ortodosso, Trento, Italia,
11–14 diciembre 2008), Bologna 2009.

77 KONDRUSIEWICZ, T., The family: cultural changes and changes in min-
dset; identifying the problems, in La familglia: Un bene per l’umanità, 49–54,
különösen 52.
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5. Összegzés

A modern korban megjelenô elválasztási modellek sajátos-
sága, hogy az állam általában nem tekinti kompetensnek
magát polgárai vallásos meggyôzôdésének szabályozásá-
ra, amennyiben azok megmaradnak az egyetemlegesen
deklarált vallás és lelkiismeret szabadsága alapvetô embe-
ri jogi normáinak keretei között.78 Az Apostoli Szentszék
konkordátumai ezeknek a jogoknak és kötelességeknek
az egyedi érvényesülését hivatottak biztosítani a megálla-
podást kötô országban a Katolikus Egyház tekintetében.
Az egyház mentesülése az állam tevékenységi körébe tar-
tozó funkciók és feladatok intézményes megoldása alól,
lehetôséget teremt az egyház sajátos céljának független,
állami beavatkozástól mentes teljesítésére. Azonban nem
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az egyház saját belsô
joga által normatív módon szabályozott területek jogala-
nyai egyúttal a világi jogrend jogalanyai közé is tartoznak.
Éppen ezért bármely elválasztási modell alkalmazása ese-
tében átfedések tapasztalhatók. Az állam nem hagyhatja
figyelmen kívül azt a tényt, hogy a vallásos meggyôzôdés
az állampolgárok jelentôs részének természetes tulajdon-
ságai közé tartozik, amelyek gyakorlásából kötelezettsé-
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78 Pl. Magyarország Alaptörvénye, VII. cikk (1)–(2), (4); vö. 2011. évi
CCVI. tv. a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, val-
lásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 6. § (1) „Vallási közösség az
Országgyûlés által elismert egyház és a vallási tevékenységet végzô
szervezet. Az Országgyûlés által elismert egyház bevett egyház. – (5) A
vallási közösség kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely 
az Alaptörvénnyel nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik és nem
sérti más közösségek jogait és szabadságát.” Továbbá a 2011. évi CCVI.
tv. 11. § (1); 14. §; 27. §.

Old001-196  14/1/27 15:37  Page 45



gek háramlanak az államra. Az adott ország alkotmányá-
ban és más törvényi rendelkezéseiben szavatolt vallás és
lelkiismereti szabadságukkal élô polgárok társadalmat
gazdagító tevékenysége nem lehet neutrális az állam szá-
mára. A vallási meggyôzôdést érintô rendelkezéseknek
éppen ezért mindig szem elôtt kell tartaniuk a vallások és
az egyes felekezetek belsô normáinak autonómiáját.
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III.
SZEMPONTOK AZ ÁLLAMILAG ELISMERT 

EGYHÁZI HÁZASSÁG KÉRDÉSÉHEZ

A házasság a civil társadalom egyik olyan alapvetô jogin-
tézménye, amelynek állami szabályozása a legújabb korig
váratott magára, és mind a mai napig vannak olyan orszá-
gok, ahol ez a terület megmaradt a szakrális jog keretein
belül. Az elmúlt egy évtizedben azonban, több országban,
az állami házasság fogalma, az új jogalkotás nyomán, je-
lentôsen eltávolodott annak eredeti jelentéstartalmától. 

1. Bevezetô megjegyzések

A házasság megkötéséhez a jog születésének idôszakától
vallásos cselekmények kapcsolódtak. A házassági kötelék
létrejötte elsôsorban családi esemény volt, amely vallásos
cselekményekkel, az állam szakrális jogrendjének megfe-
lelôen, az adott népben meggyökeresedett formák alapján 
hozta létre az állam által elismert házastársi kapcsolatot.
Ez igaz a keresztény házasságkötésekre is,79 amelyeknek
tartalmi mozzanatát kezdettôl fogva az a szentírási mon-
dat adta meg, hogy amit Isten egybekötött, ember szét ne
válassza.80 A keresztény házasság megkötésére az egyházi
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79 Az egyházi házasság történelmi fejlôdésérôl vö. ERDÔ P., A házas-
ság kánonjogi arculata a történelemben, in ERDÔ P., Egyházjog a középkori
Magyarországon, Budapest 2001. 220–238; valamint SZUROMI SZ. A.,
Szempontok a Katolikus Egyház jogrendjének mûködéséhez (Bibliotheca In-
stituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro
Pázmány nominatae III/13), Budapest 2010. 188–201.

80 A házasság újszövetségi fogalmáról vö. BALTENSWEILER, H., Il mat-
rimonio nel Nouvo Testamento, Brescia 1981.
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közösségen belül került sor, azonban annak hogyanjára
vonatkozóan kezdetben nem születtek elôírások, a házas-
ságba való kétoldalú beleegyezés kinyilvánításán túlme-
nôen. Külsôleg a konstantini idôszaktól az Egyház átvette
a római jognak a házasság megkötésére vonatkozó néhány 
szerkezeti szabályát.81 A házasság megkötésének egységes
formai szabályozása egészen a 16. századig hiányzott, bár
a 12. századra a bolognai iskola és III. Sándor pápa (1159–
1181) tevékenységének köszönhetôen82 egységesedett a
házasság létrejöttére vonatkozó egyházi álláspont (vö.
consensus elmélet).83 A Trentói Zsinat radikális változást
hozott a katolikus házasságjogban, hiszen 1563. novem-
ber 11-én a Tametsi kezdetû dekrétummal kötelezôvé tet-
te a házasságkötési formát.84 Nyilvánvaló, hogy a protes-
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81 GAUDEMET, J., Droit romain et principes canoniques en matière de
mariage an Bas-Empire, in Studi E. Albertario II (Milano 1950) 173–196.

82 Regesta Pontidicum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post
Christum natum MCXCVIII, ed. JAFFÉ, P.–WATTENBACH, G. curaverunt
LOEWNFELD, S. [JL]–KALTENBRUNNER, F. [JK]–EWALD, P. [JE], I. Lipsiae
1885.2 JL 14901 (9141, 9143, 9145, 9146, 9148); vö. SZUROMI SZ. A.,
Egyházi intézménytörténet (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Ca-
nonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/5),
Budapest 2003. 139–141.

83 DONAHUE, CH., The policy of Alexander the Third’s consent theory of
marriage, in KUTTNER, S. (ed.), Proceedings of the Fourth International Con-
gress of Medieval Canon Law (Monumenta Iuris Canonici C/5), Città
del Vaticano 1976. 251–281; vö. DONAHUE, CH., The Dating of Alexander
the Third’s Marriage Decretals: Dauviller Revisited after Fifty Years, in ZRG
Kan. Abt. 68 (1982) 70–124, különösen 102–115.

84 Cap. I. Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia,
libero contrahentium consensu facta, rata et uera esse matrimonia,
quamdiu ecclesia a ea irrita non fecit, et proinde iure damnandi sint il-
li, ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui ea uera ac rata esse
negant quique falso affirmant, matrimonia, a filiis familias sine consen-
su parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata uel irrita facere
posse: nihilominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis illa semper 
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táns országokban kezdetben nem juthatott érvényre az
egyházi házasságkötési rendszer, ám a 17. században már
ezekben az országokban (vö. Poroszország) is kötelezô
jelleggel írták elô az egyházi esküvôt, büntetés terhe alatt,
sôt a 18. században már az érvényesség feltételének számí-
tott protestáns területen az egyházi forma. A szekularizá-
ció és az állami berendezkedések strukturális átalakulása
már elôre vetítette, az egyházi intézmények kiszorulását
az állami intézményrendszerbôl és helyettük új, polgári
formák bevezetését. A házasságkötés terén ennek lehetô-
sége a 16–17. századra nyúlik vissza (vö. Hollandia, Ang-
lia).85 Ausztriában II. József vezette be az állami házasság-
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detestata est atque prohibuit. Uerum cum sancta synodus animaduer-
tat, prohibitiones illas propter hominum inobedientiam iam non
prodesse, et grauia peccata perpendat, quae ex eisdem clandestinis
coniugiis ortum habent, praesertim uero eorum, qui in statu damnatio-
nis permanent, dum, priore uxore, cum qua clam contraxerant, relic-
ta, cum alia palam contrahunt et cum ea in perpetuo adulterio uiuunt;
cui malo cum ab ecclesia, quae de occultis non iudicat, succurri non
possit, nisi effacius aliquod remedium adhibeatur: idcirco sacri Latera-
nensis concilii, sub Innocentio III celebrati, uestigiis inhaerendo prae-
cipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a pro-
prio contrahentium parocho tribus continuis diebus festiuis in ecclesia
inter missarum solemnia publice denuntietur, inter quos matrimo-
nium sit contrahendum; quibus denuntiationibus factis, si nullum le-
gitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in
facie ecclesiae procedatur, ubi parochus, uiro et muliere interrogatis,
et eorum mutuo consensu intellecto, uel dicat: Ego uos in matrimonium
coniungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, uel aliis utatur uerbis,
iuxta receptum uniuscuiusque prouinciae ritum (…). COD 755–756.
Ismert, hogy éppen Magyarországon Oláh Miklós esztergomi érsek
(1554–1568) hiába próbálkozott a zsinati határozatok kihirdetésével,
így azok általánosan csak az 1611. évi Nagyszombati Zsinat után terjedtek
el Magyarországon. Mindezek ellenére hazánkban továbbra is fennma-
radt a klandesztin házasságkötés szokása. 

85 PLÖCHL, W., Geschichte des Kirchenrechts, IV. Wien–München 1966.2

195–196.
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jogot 1783. január 16-án, amellyel együtt továbbra is fenn-
maradt az egyházi házasságkötés lehetôsége.86 A Code Ci-
vil 1804-ben a házasságot már állami intézményként ke-
zelte, amely magában foglalta nemcsak a beleegyezés
állami hatóság elôtt történô kinyilvánítását, hanem a pol-
gári válást.87

2. A kötelezô állami házasságkötés bevezetése 
Magyarországon

Magyarországon a házasságra vonatkozó állami szabályok
szükségessége vitán felül állt már a 19. század végén, ami-
kor a különbözô felekezetekhez tartozókra nyolc féle egy-
házi házassági jog vonatkozott,88 és ezek személyi hatályai-
nak ütközése, valamint egyes különösen problematikus
területük – mint például a vegyes házasságok felekezeten-
kénti rendezése – sok nehézséget okozott. A terület jogi
szabályozását jellemzô katolikus hegemónia után a szeku-
larizáció felé vezetô folyamat elsô lépése volt a protestáns
rendelkezések legitimálása uralkodói intézkedések, majd
törvényhozás útján, amely az állam intézkedéseinek betü-
remkedését is jelentette, például az 1790. évi XXVI. tc.
11. pontja az evangélikusok házassági ügyeit a saját szabá-
lyok kialakításáig a világi bíróságok hatáskörébe utalta,
bár a döntésnek csakis polgári jogi hatálya volt. Egyéb-
ként az említett jogszabályban az állam határozta meg az
egyes „határesetek”, vagyis a felek vegyes vallása miatt több 
egyházat is érintô házasságok feletti hatáskört is. A házas-
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86 PLÖCHL, W., Geschichte des Kirchenrechts, IV. 300.
87 Vö. GAUDEMET, J., Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit, Paris

1987. 389–394.
88 GROSSCHMID B., A házasságjogi törvény, Budapest 1908. 324–328.
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sági jog forrásai az egyes felekezeti jogok voltak, a házas-
sági bíráskodás és közigazgatás pedig az érdekelt feleke-
zetek szerveinek a hatáskörébe tartozott.

Ehhez képest hozott új szabályokat az egy idôben élet-
be lépô házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. (HT) 
és az állami anyakönyvekrôl szóló 1894. évi XXXIII. tc.
(ATv.). Ezek a házassággal kapcsolatos jogalkotási, igaz-
ságszolgáltatási és közigazgatási hatáskörök tekintetében
állami monopóliumot vezettek be, azaz a kötelezô polgári
házasság intézményét.

A HT 29. § szerint a házasságot polgári tisztviselô elôtt
kell megkötni. Ilyen tisztviselô a 29. § taxatív felsorolása
alapján az anyakönyvvezetô, a törvényhatóság elsô tisztvi-
selôje, a fôszolgabíró, egyes meghatározott polgármeste-
rek illetve diplomaták. Ezek illetékessége területi alapú,
olyannyira, hogy az egyházjoghoz hasonlóan a HT is ér-
vénytelennek (semmisnek) mondja a nem a helyileg ille-
tékes tisztviselô elôtt kötött házasságot.89 A semmisséget
meghatározott személyek által indított semmiségi perben
kell ki mondani, ami által a házasság meg nem kötöttnek
tekintendô.

Polgári tisztviselô elôtt kötöttnek számít a házasság, ha
a személy, aki elôtt kötötték, a közhiedelem szerint polgá-
ri tisztviselô, ha viszont nem ilyen elôtt történt a házasság-
kötés, akkor „(…) a törvény erejénél fogva semmi vonat-
kozásban sem tekintik házasságnak (…)”.90 Ezzel tehát
kifejezetten kimondatott a csupán a lelkész elôtt kötött
házasság polgári jogi érvénytelensége. A törvény vétség
miatt 1000 koronáig terjedô pénzbüntetéssel rendeli
büntetni azt a lelkészt, illetve vallási szertartás teljesítésé-
re jogosult olyan személyt, aki a polgári kötés igazolása
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89 HT 41. § a).
90 HT 30. §. 
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nélkül egyházi házasságkötésnél közremûködik, a vissza-
esôket pedig ugyanezen összegû pénzbüntetés mellett
akár kéthavi fogházzal is. Ha kiderül, hogy a házasságot
anyakönyvvezetô elôtt mégis megkötötték, a büntetés ki-
hágásért háromszáz koronáig terjedhet. Ezek alól men-
tességet csak az jelenthet, ha a házasság megkötésére ha-
lálveszélyben került sor.91 Vétség miatt felel, és három
hónapig terjedô fogházbüntetéssel és 1000 korona pénz-
büntetéssel büntetendô a 124. § alapján az a személy is,
aki a törvényben meghatározott valamely akadály – tehát
akár a fenti tilalom – tudatában, annak ellenére köt há-
zasságot.

A gyakorlatban ez a rendelkezés olyan szigorúan érvé-
nyesült, hogy a bíróság még akkor is alkalmazta, ha az
adott országrészben „nagyobb erôhatalom” miatt állami
igazgatás nem mûködhetett. A 6870/1921. M. E. sz. ren-
delet ezzel szemben az 1918. október 31-tôl 1919. augusz-
tus 31-ig kötött házasságra felállítja azt a vélelmet, hogy a
bennük közremûködô közeg a közhiedelem alapján álla-
mi tisztviselô, s mint ilyen, a HT 30. § 2. bekezdése alap-
ján az elôtte kötött házasság érvényes.92

Érdekességként megemlítendô azonban, hogy az álla-
mi és egyházi szabályok teljes különválasztása mégsem
történt meg ebben a törvényben, csak a házasság megkö-
tésének tekintetében. A valamely egyház szabályai által
meghatározott bizonyos házassági akadályok ugyanis az
állam törvényei szerint is akadályt képeztek. Ilyenek a sa-
ját egyház által meghatározott egyházi rend vagy fogada-
lom miatti házassági akadályok, amelyek az egyházi fel-
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91 HT 123. §.
92 ALMÁSI, A., A magyar házassági jog, in SZLADITS, K. A magyar magán-

jog, I. Budapest 1940. 44.
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sôbbség engedélye nélkül az állam által is recipiáltan tet-
ték tilossá a házasságkötést.93

Az 1894. évi XXXIII. törvénycikk az állami anyaköny-
vek bevezetésérôl rendelkezik. 1. §-ában a közhiteles szü-
letési, házassági és halotti nyilvántartásra kizárólag az eb-
ben a törvényben meghatározott, erre hivatott közegek
által vezetett nyilvántartást rendeli. Az állami anyaköny-
vek vezetése szigorú területi alapon történik, a vezetésre
kijelölhetô személyek körét a törvény nagyon pontosan
meghatározza.94 Az addigi gyakorlattól való teljes elválasz-
tásra egy egymondatos szakasz kategorikus tiltása utal: 
9. § „(…) Lelkész (rabbi) nem nevezhetô ki anyakönyv-
vezetôvé vagy helyettessé (…).” Az elválasztás olyannyira
következetes, hogy amennyiben az anyakönyvvezetô és a
helyettese is akadályozva vannak, a feladatukat a fôispán 
a szomszéd anyakönyvvezetôre bízza,95 az esetleg köny-
nyebben elérhetô, szintén nyilvántartást vezetô lelkésszel
szemben. 

Az anyakönyvvezetônek a házasság kihirdetésével kap-
csolatos megkeresése a HT 29. § szerint meghatározott
polgári tisztviselô feladata, a kihirdetésre csak a házasság-
kötés törvényszabta feltételeinek felek általi igazolása után
kerülhet sor.96 A házassági anyakönyvbe bejegyzendô ada-
tok a következôk: a polgári tisztviselô neve és hivatalos mi-
nôsítése, a házasulandó felek neve, állása, kora, vallása,
születési és lakóhelye, szüleik és a tanuk hasonló adatai a
vallási hovatartozás kivételével, a házasulók házassági kije-
lentései, valamint a polgári tisztviselô kijelentése.97
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93 HT 25. §.
94 Atv 7–8. §§.
95 Atv 10. §.
96 Atv 49–50. §§.
97 Atv 64. §.
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A törvény hatálybalépése elôtt vezetett felekezeti szüle-
tési, házassági és halotti anyakönyvek, valamint azok kivo-
natai a törvény 93. §-a értelmében továbbra is közokira-
tok maradnak. A felekezetek továbbra is jogosultak és
kötelesek is kiadni közhiteles kivonatokat az általuk veze-
tett anyakönyvekrôl, a ki nem adás egy hónapig terjedô
elzárással és 600 koronáig terjedô pénzbüntetéssel sújtott
kihágásnak minôsül.

3. A polgári házasságkötés intézménye 
a környezô országokban

Ha mindezek után egy pillantást vetünk a közép-európai
országok rendszerváltás elôtti házasságjogi rendszerére
érdekes kép rajzolódik ki elôttünk.98 Megvizsgálva azokat
az elsô állami törvényeket, amelyek ezekben az országok-
ban a házasságjogot szabályozzák láthatjuk, hogy az Cseh-
szlovákiában 1949-ben (az 1949. évi CCLXVI. tv.),99 Jugo-
szláviában 1946-ban100, Lengyelországban pedig 1945-ben
jelenik meg101, szemben a 19. század végi magyar jogalko-
tással. Ebbôl viszont egyértelmûen következik, hogy a fel-
sorolt államokban a kötelezô állami házasság bevezetése
a II. világháború utáni új politikai berendezkedés talaján
született. Ez a megállapítás annak ellenére is igaz, hogy
Jugoszlávián belül Bosznia-Hercegovinára érvényes volt
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198 SCHANDA, B., Relaciones pacticias entre la Santa Sede y Hungaría, in
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Ecclesiastico del Estado 21
(2009) 1–14, különösen 1–5.

199 PRADER, G., Il matrimonio nel mondo, Padova 1986.2 131.
100 PRADER, G., Il matrimonio nel mondo, 352–353.
101 PRADER, G., Il matrimonio nel mondo, 474; részletesen vö. BARTEL,

W. M., Kirche und Staat in Polen in den Jahre 1944–1989 (Rechtshistori-
sche reeks van het Gerard Noodt Instituut 28), Nijmegen 1993.
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az 1878-as Osztrák Polgári Törvénykönyv.102 Azokban a
közép-európai országokban tehát, amelyekkel a volt kom-
munista blokk országai közül az elmúlt húsz év során a
Szentszék konkordátumot kötött, szabályozva azzal az
egyházi házasság állami elismerésének követelményeit és
jellegét, a tisztán polgári házasságkötési forma kötelezô-
sége csak bô ötven éves történelemre nyúlik vissza, amely
történelem nem illeszkedett teljes mértékben integrán-
san sem az adott nemzet, sem pedig Európa hagyomá-
nyos történetébe.

4. Az 1952. évi IV. tv. eredeti sajátosságai 

A jogtörténeti háttér ismeretében mit mondhatunk el a
jelenlegi magyarországi jogi helyzetrôl? A hatályos ma-
gyar jogban a házasságról, a családról és a gyámságról szó-
ló 1952. évi IV. törvény rendezi a házasságkötés feltételeit, 
amelynek 2. §-a a házasság megkötésérôl így rendelkezik:

„(1) Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen-
levô házasulók az anyakönyvvezetô elôtt személyesen
kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
(2) Az anyakönyvvezetô a kijelentés megtörténte után
a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzi.”

A házasság megkötése tehát ugyanolyan módon történik,
mint azt az egyházjogi gondolkodás mindig is vallotta, és
amint azt a Trienti Zsinat 1563-ban szabályozta. Azaz a
felek maguk hozzák létre a családjogi jogviszonyt, egy mi-
nôsített (az állam által kijelölt) és két általuk választott ta-
nú jelenlétében. Nincsen tehát szó arról, a szó jogi értel-
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102 PRADER, G., Il matrimonio nel mondo, 352.
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mében, hogy a polgári esküvôn „összeadják” a házasuló-
kat, hanem ôk saját maguk szolgáltatják ki egymásnak a
házasságot. Az anyakönyvvezetô csak hivatalos tanúként
van jelen, valamint a jogi aktus megtörténtének írásba
foglalójaként.

Maga a Csjt., de a Csjté. hatályos szövege sem rendel-
kezik a házasság egyházi szabályok szerint való megköté-
sérôl, nem állít fel sorrendet a kétféle szertarás között,
szemben a törvényerejû rendelet eredeti szövegével,
amelynek 48. § (1) bûntett miatt hat hónapig terjedô
börtönbüntetéssel fenyegette azt a lelkészt, vagy vallási
szertartás teljesítésére jogosított más személyt, aki az
anyakönyvvezetô elôtti házasságkötés igazolását mellôzve
egyházi házasságkötésnél közremûködik (ami jóval szigo-
rúbb büntetés, mint a HT szerinti pénzbüntetés, illetve a
csak a „visszaesôket” fenyegetô két hónapi fogház). A sza-
bály alól kivételt csak a valamelyik felet fenyegetô halálos
betegség jelentett. Ez a rendelkezés 1962. VII. 1-jéig volt
hatályban, az 1962. évi 10. tvr. helyezte hatályon kívül. 

5. Az egyházi és állami házasságkötés viszonya

Az állam joga lényegében 1894 óta folyamatosan nem tu-
lajdonít jogi hatást az egyházi szertartás szerint megkötött
házasságnak: az ilyen kapcsolat az állam szemében legfel-
jebb élettársi viszonynak számíthat, házasságnak nem.103

Miért?
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103 SCHANDA, B.–SZUROMI, SZ. A., The legal situation of matrimony and
family in Hungary, in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 22 (2006)
545–553.
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A Csjt. 1. § (1) szerint „A házasságról, a családról és 
a gyámságról szóló törvénynek az a célja, hogy az Alap-
törvénynek megfelelôen szabályozza és védje a házasság
és a család intézményét, biztosítsa a házasságban és a csa-
ládi életben a házastársak egyenjogúságát, fokozza a gyer-
mekekért való felelôsséget és elômozdítsa az ifjúság fej-
lôdését és nevelését.” Az Alkotmányra hivatkozás itt
nemcsak a kifejezetten a házasság és a család intézményé-
vel foglalkozó szakaszait (15. §; 66. § [2] bekezdés; 67. §)
jelenti, hanem az alaptörvény minden pontját. Figyelem-
be kell tehát venni például a 60. § rendelkezéseit a lelkiis-
mereti és vallásszabadságról, amely az egyéni és közösségi
vallásgyakorlás szabadságának kimondása után a (2) be-
kezdésében leszögezi: az egyház az államtól elválasztva
mûködik, ami nem egy egyházat jelent, hanem minden,
az állam által egyházi jogi személyiséggel felruházott val-
lási közösséget.104 Lehetnek, és a két intézmény jellege, va-
lamint a társadalmi igények alapján vannak is közös tevé-
kenységi területeik, alapvetôen azonban nem fonódnak
össze. Az egyházak egy részének – különösen az ún. törté-
nelmi egyházaknak – alaposan kidolgozott, önálló jog-
rendszere van (amely általában rendelkezik a házasságról
is), ez viszont az állami jogrendtôl teljesen elkülönült sza-
bályrendszer. Kapcsolat a kétfajta jogrend között csak
azokban az esetekben lehet, amelyekben valamelyik jog-
rend recipiálja a másik szabályait, tehát utalással vagy
beemeléssel a maga részévé teszi, joghatást rendelve ezzel
annak rendelkezéseihez a maga rendjében105. Ilyen csatla-
kozási pont például a jogi személyiség kérdése, hiszen 
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104 1990 évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, vala-
mint az egyházakról, 8. §; 13. §.

105 SCHANDA B., Világi jog az egyházjogban – egyházi jog a világi jogban?,
in Kánonjog 1 (1999) 79–88. 
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az egyház az 2011. évi CCVI. törvény alapján jogi sze-
mély,106 és ebben a vonatkozásban az állam joga recipiálja
az egyházak ide vonatkozó jogi rendelkezéseit.107

6. A katolikus házasságkötésre vonatkozó 
egyházi norma 

Mint említettük, a történelmi egyházaknak önálló, az ál-
lamtól független belsô jogrendszere van, amely általában
rendelkezik a házasságról is. A polgári változások elle-
nére a Katolikus Egyház továbbra is azt a meggyôzôdést
követi, hogy a házasságra, mint szentségre, egyedül ô jo-
gosult törvényeket felállítani és ítélkezni, ami természe-
tesen nem vonatkozik a házasság polgári joghatásaira. 
Az egyházjog nem a családnak, mint szociológiai és jogi
jelenségnek, illetve a tagjainak az egymás közti jogi viszo-
nyait tárgyalja, hanem a szentségi jog rendszerébe illeszt-
ve a házasságot, mint szentséget szabályozza.108 Ez nem azt
jelenti, hogy az egyházjog nem tekinti fontos jelenségnek
a családot, hanem inkább hogy az egyház megszentelôi
feladata körében kapja meg ez a szentség meghatározó
jelentôségét.109

A hatályos Codex iuris canonici több helyen is tartalmaz
a családra vonatkozó szabályokat, pl. a szülôknek vagy
gyámoknak a gyermek feletti hatalmáról (ami a törvényes
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106 Vö. FERENCZY R., Kérdések az egyházak és szervezeteik jogi személyiségé-
nek körébôl, in Magyar Jog 46 (1999) 518–529.

107 2011. évi CCVI. tv. 10–12. §§.
108 Vö. IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. Familiaris consortio (22. nov.

1981): AAS 74 (1982) 81–191. Nr. 13. 
109 PRADER, J., Die Ehe in der kirchlichen Rechtsordnung, in LISTL,

J.–SCHMITZ, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regens-
burg 1999. 884–904, különösen 893–895. 
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képviseletnek felel meg, és a polgári joghoz hasonlóan itt
is a személyek jogáról szóló rész tárgyalja) a házasságban
élôknek az ebbôl fakadó kötelezettségeirôl, különösen a
gyermekek nevelésérôl mint súlyos kötelezettségrôl és jo-
gosultságról; a tanítóhivatal tanításáról a család egységé-
rôl, szilárdságáról és feladatairól; a szülôknek a gyermek
keresztelésével kapcsolatos kötelességeirôl; sajátosan a
gyermek perbeli képviseletérôl; és a házasságtörés hatásá-
ról a házastársi együttélésre – így természetesen ebben a
részben is. A kánonjog azonban nem egy egységes család-
jogi koncepcióban foglalkozik a családdal, hanem a saját
rendszerén belül, az egyes szabályozási területekkel kap-
csolatban (például a szülôk kötelességét és jogát a gyer-
mek megfelelô neveléséhez a krisztushívôkre vonatkozó
szabályozásban, a gyermekek „törvényes” képviseletét az
általános normák között a személyek jogában, a perbeli
képviseletüket a perjogon belül tárgyalja, stb.). 

A katolikus házasság legalapvetôbb tulajdonságai az
egység és a felbonthatatlanság,110 még pedig mind külsô-
leg, mind pedig belsôleg. Azaz a házasfelek nem képesek
saját akaratukkal a házasság felbontására, de semmilyen
más emberi közhatalom sem bonthatja fel.111 Épp ezért 
a házasságot jogkedvezmény illeti meg, azaz létezését
mindaddig érvényesnek kell vélelmezni, amíg az ellenke-
zôje be nem bizonyosodik.

A házasság fogalmát az 1983. november 27-én hatályba
lépett új Egyházi Törvénykönyv az 1055. kánonnal vezeti
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110 CIC 1056. kán; vö. FAGIOLO, V., Le proprietà essenziali del matrimo-
nio, in Monitor Ecclesiasticus 117 (1993) 144–178.

111 Az elhált szentségi házasság teljes és szoros értelemben vett kül-
sô felbonthatatlansággal rendelkezik; vö. KOWAL, J., A házasság felbon-
tása a hit javára (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici
Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/), Budapest
2004. 50–51.
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be, mely rögzíti, hogy a házassági szövetség egy férfi és egy
nô egész életre szóló közössége, ami természeténél fogva
a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére
irányul.112 A meghatározás az Egyház töretlen szentségi jo-
gi meggyôzôdését tükrözi, amelynek egyes megállapításai
a természetjoghoz kötôdnek. A katolikusok házasságát,
akkor is, ha csupán az egyik fél katolikus, az isteni jogon
kívül a kánonjog is szabályozza, illetve a házasság kizá-
rólag polgári hatásai vonatkozásában a polgári hatóság.
Az egyházi házasságot az arra jogilag képes felek törvé-
nyes formában kinyilvánított beleegyezése hozza létre,
amint annak részletes kifejtését a consensus-elmélet bemu-
tatásánál láttuk.113 A kánonjog nem létezônek tekinti azt 
a házasságot, ahol az érvényesség külsô látszata sem áll
fenn, amire példa az egyházi házassági formára kötelezett
katolikusok tisztán polgári házasságkötése. Kánoni for-
mában megkötött házasságnak nevezzük az 1108. kán. 
1. §-a alapján, amikor azt a helyi ordinárius (azaz általá-
ban a megyéspüspök),114 vagy a plébános, vagy a kettô
közül valamelyik által megbízott pap vagy diakónus köz-
remûködésével és két tanú elôtt kötötték.115 Ebben az
esetben a közremûködô pap vagy diakónus jogosult arra,
hogy az Egyház nevében elfogadja a házasságkötô felek
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112 CIC Can. 1055 – § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier in-
ter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bo-
num coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordina-
tum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos
evectum est.

113 CIC 1057. kán. 
114 A kánonjog szerint ordináriusnak számit az, akinek legalább

rendes végrehajtói hatalma van; vö. CIC 134. kán. 
115 Vö. KUMINETZ G., Katolikus házasságjog (Bibliotheca Instituti Post-

gradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány
nominatae II/1), Budapest 2002. 246–266.
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beleegyezésének kinyilvánítását.116 A házassági forma
megtartása kötelezô az érvényességhez minden olyan há-
zasságnál, ahol legalább az egyik fél katolikus (kivéve a
keleti rítusú kereszténnyel kötött házasság esetét).117 Le-
hetôség van azonban vegyes házasság esetében, azaz olyan 
esetben, amikor az egyik fél nem katolikus, a forma alóli
felmentésre, amelynek megadására a katolikus fél saját
helyi ordináriusa illetékes. A megkötött házasság ér-
vényességhez ekkor is szükség van valamilyen nyilvános
forma megtartására, amely lehet maga a polgári házasság-
kötés. A megkereszteletlenek egymás közötti polgári há-
zasságát, ha megfelel az adott ország polgári elôírásainak,
a kánonjog érvényesnek vélelmezi, és egyben felbontha-
tatlannak tartja.

A megkötött házasság anyakönyvezésének metódusa
nem változott a X. Piusz pápa (1903–1914) 1907. augusz-
tus 2-án kiadott „Ne temere” kezdetû dekrétuma óta. E sze-
rint az anyakönyvezés a házasságkötés helye szerint illeté-
kes plébánián történik, amelynek másolatát a plébános
megküldi a keresztelés helye szerinti plébánia számára,
ahol a keresztelési anyakönyvbe bejegyezik a személy álla-
potában beállt változásokat.118
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116 CIC 1108. kán. 2. §.
117 CIC 1127. kán. 1. §; vö. ERDÔ P., Egyházjog (Szent István Kézi-

könyvek 7), Budapest 2005.4 579.
118 A katolikus házassági anyakönyv vezetésérôl Magyarországon az

Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzat, Budapest 1988. §§. 37–43.
rendelkezik. 
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7. Az utóbbi huszonöt év nemzetközi tendenciái 
az állami házasságjog területén, különös tekintettel 

az Európai Unió tagállamaira

Bármilyen mélységben is foglalkozunk a házasság megkö-
tésével kapcsolatos állami szabályozással, nem kerülhet-
jük meg azoknak a joghatással bíró együttélési formák-
nak a legalább érintôleges tárgyalását – éppen a házasság
társadalmon belül elfogadott lényegi tulajdonságaira va-
ló kihatásuk miatt –, amelyek bizonyos szempontból és
különbözô igényekkel fellépô csoportok számára mint-
egy a hagyományos házasság alternatívájaként jelentkez-
nek. Míg a házasságkötés egy férfi és egy nô meghatározott
joghatásokkal járó jogi aktusa, addig ezek a formák vagy 
a résztvevô felek, vagy a célzott joghatások, illetve a forma
tekintetében eltérô követelményeknek tesznek eleget.
Ezek az igények jó ideje jelentkeztek, kielégítésük azon-
ban alapvetô morális, jogi, gyakorlati és nem utolsó-
sorban természetesen politikai akadályba ütközött, és üt-
közik ma is.119 Nagyszámú, egymástól sokszor lényegesen
eltérô példát találunk a különbözô európai – és Európán
kívüli – jogrendszerekben akár az azonos nemûek jogilag
rendezett kapcsolatára, akár az ún. élettársi kapcsolat sza-
bályozására. Európában elôször Dániában, 1989. október
1-jén lépett hatályba az állam által regisztrált, azonos ne-
mû személyek közötti élettársi kapcsolat, amelyhez kötô-
dô jogokat és kötelességeket, a 2010. július 1-jén hatályba
lépett új jogszabállyal, kiegészítették az ilyen szövetség-
ben együtt élôk gyermek-örökbefogadási jogával is. A dá-
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119 SCHANDA, B., Domestic Partnerships in Hungary, in European Con-
sortium for Church and State. Newsletter, 6/6 (2006) 3–5. EMILIANIDES, A.,
Is Same-Sex Marriage a Potential European Human Right?, in European
Consortium for Church and State. Newsletter, 6/6 (2006) 8–9.
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niai példát követôen számos országban került bevezetés-
re a regisztrált élettársi kapcsolat,120 illetve az azonos ne-
mûek házassága.121 Erre sajátos példát találunk a spanyol
állami házasságjogban, ami már a hagyományos matrimo-
nio, azaz házasság kifejezést alkalmazza az egynemûek ál-
tal létrehozott életközösségre, egyértelmûen módosítva
ezzel a házasság fogalmának lényegét. A 2005. július 29-i
új rendelkezés alapján tehát122, Spanyolországban a házas-
ság, mint két különbözô vagy azonos nemû személynek az
a sajátos, teljes életközösséget igénylô formája, amely az
állam által meghatározott – vagy elismert – törvényes szer-
tartások és formák megtartásával jön létre, a beleegyezés
kinyilvánításával. 

Az állam különféle módon viszonyulhat ezeknek a
kapcsolatoknak az elfogadásához, elismeréséhez, így nem 
beszélhetünk egységes álláspontról, illetve az egynemû
kapcsolatok különbözô szintû és elnevezésû állami elis-
merésének egységesen szabályozott joghatásairól sem.
Egy, jelen munkánk szempontjából releváns kérdésben
azonban talán elmondhatjuk, hogy általános konszenzus
alakult ki: az európai jogrendszerek szekularizált volta
miatt a fenti kapcsolatok állami elismerése nem ered-
ményezi, és nem eredményezheti azoknak a vallási jog-
rendekben való megjelenését. Az egyházak saját vallási
meggyôzôdésük alapján foglalnak állást az egynemû kap-
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120 Norvégia (1993), Svédország (1994), Izland (1996), Hollandia
(1997), Franciaország (összetartozásról szóló magánjogi szerzôdés:
1998), Belgium (1999), Németország (2000), Finnország (2001), Lu-
xemburg (magánjogi élettársi kapcsolat: 2004), Egyesült Királyság
(magánjogi élettársi kapcsolat: 2004), Új-Zéland (magánjogi közös-
ség: 2004), Andorra (stabil életközösség: 2005), Svájc (2005), Szlové-
nia (2005), Csehország (2006), Uruguay (együttélési közösség: 2007),
Ecuador (magánjogi közösség: 2008), Magyarország (2009), Ausztria
(2009), Írország (magánjogi élettársi kapcsolat: 2010).
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csolatokról és azok elismerhetôségérôl; azaz saját, függet-
len kompetenciájukba tartozik, hogy beemelik-e valami
módon szabályaik közé az azonos nemûek házasságát, il-
letve az élettársi közösséget, valamint, hogy azok létre-
jöttéhez milyen esetleges joghatásokat fûznek. Sôt, azt a
kérdést is maguk dönthetik el, hogy mindezzel jogi szem-
pontból foglalkoznak-e. Ez utóbbi nyilvánvalóan érdekük
és joguk, tekintettel a személy szerint is érintettek, illetve
az állandóan jelenlévô publicitás miatt a kérdésre adekvát
választ várók igényére. Nincs, és nehezen elképzelhetô
azonban olyan külsô késztetés, amely ezen vélemény meg-
alkotását és annak mibenlétét meghatározhatná. Az álla-
mi jogalkotás – éppen az állam és az egyház elválasztásá-
nak alapelvébôl kiindulva – nem tarthat tehát igényt arra,
hogy az általa valamilyen formában elismert és joghatások-
kal felruházott egynemû élettársi kapcsolathoz az egyes
egyházak és vallási közösségek kötelezô jelleggel valami-
lyen vallási cselekményt kössenek. 

Az egyes államok és az Apostoli Szentszék között alá-
írásra került konkordátumok123 pontosan rögzítik azokat
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121 Hollandia (2000), Belgium (2003), Spanyolország (2005), Ka-
nada (2005), Dél-Afrika (2006), Norvégia (2008), Svédország (2009),
Portugália (2010), Izland (2010), Argentína (2010), Franciaország
(2013), Egyesült Királyság (2013).

122 Resolución-circular de 29 de julio de 2005. De la diección gene-
ral de los registros y del notariado, sobre matrimonios civiles entre
personas del mismo sexo, in OLMOS, E. M.–LANDETE CASAS, J. (ed.),
Legislación ecclesiastica (CIVITAS Bibliotheca de Legislación 37), Mad-
rid 2009.21 282–283.

123 Vö. VIEJO-XIMÉNEZ, J. M., Posición jurídica de la Iglesia católica en el
orden internacional, in Revista Española de Derecho Canónico, 62 (2005)
145–182, külünösen 159–170. Erdô, P. Il concordato in Europa, in SZU-
ROMI Sz. A. (ed.), Concordatary Law (Bibliotheca Instituti Postgradualis
Iuris canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae,
I/7), Budapest 2008. 15–26.
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a meghatározott feltételeket, amelyek az egyházi szolgá-
lattevô elôtt kötött házasságok polgári anyakönyvezé-
séhez szükségesek.124 Éppen ezért, alapvetô feszültséget
okozhat, ha a házasság fogalmának jelentése az állam ál-
tal alkotott jogban lényegesen eltér attól a jelentéstarta-
lomtól, amelyet a házasság intézménye hagyományosan
hordoz, és amely a hatályos egyházjogban is kifejezésre
jut. Sôt, az ilyen jellegû módosítások komolyan és lényegi-
leg veszélyeztethetik a házastársi kapcsolat és a család tár-
sadalmi súlyát és értékét.

8. Az egységes házasságkötés problémái 
Magyarországon

Láthatjuk tehát, hogy két önálló – állami és egyházi – jog-
rendrôl beszélhetünk, amelyek alapvetôen azért kapcso-
lódhatnak egymáshoz, mert ugyanazokat a személyeket
szabályozzák, sôt, több esetben ugyanazokban a kérdé-
sekben. Ezek közül az állam jogával legközelebbi kapcso-
latban a jogi személyiség szabályozásán túl az egyházak va-
gyonjoga illetve a házassággal kapcsolatos rendelkezései
állnak. 

A házasságra vonatkozó szabályok összefüggésében,
mindezek tükrében, ténylegesen felvetôdhet a kérdés:
valóban szükség van-e arra, hogy a vallásos meggyôzôdés-
bôl, vagy egyéb okokból házasságukat egyházi szertartás
szerint is megkötni szándékozók kétszer is megtegyék 
a házassági köteléket létrehozó beleegyezést (vö. „igen”;
„akarom”)? Nem lehetne-e számos külföldi minta alap-
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124 PRADER, G., Il matrimonio nel mondo. Celebrazione – nullità e sciogli-
mento del vincolo, Padova 1986.2 3–14.
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ján125 egyszerûbb módon, egy alkalommal, egy ceremónia
keretében mindkét rendszer szerint érvényes formában
megkötni a házasságot, ahogy arra számos állam joga le-
hetôséget biztosít?

Egyfelôl valóban egyszerûbbnek tûnik (és talán egyben 
komolyabbnak is), ha a beleegyezés nem kétszer, csak
egyszer kerül kinyilvánításra. Sôt, ez tulajdonképpen
megoldható is lenne egy pontosan kidolgozott – már léte-
zô nemzetközi példákat figyelembe vevô – értesítési rend-
szer keretein belül. Így az adminisztráció – különös tekin-
tettel a házasság létrejöttének regisztrációjára – továbbra
sem kerülne ki az állami hatóság hatáskörébôl vagy fel-
ügyelete alól, és az egyházak továbbra is vezethetnék a sa-
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125 Vö. pl. MOLINA, A.–OLMOS, E. M.–LANDETE CASAS, J. (ed.), Legis-
lación ecclesiastica (CIVITAS Bibliotheca de Legislación 37), Madrid
2000. 279–308. Régimen matrimonial, § 40. Ley del registro civil, de
junio de 1957. Tit. V. Art. 70. „Los efectos civiles del matrimonio canó-
nico o civil se producirán desde la celebración. Para que los efectos
sean reconocidos bastará la inscripción del matrimonio. Sin embargo,
cuando la inscripción sea solicitada transcurridos cinco días, no perju-
dicará los derechos legítimamente adquiridos por terceras personas.
– Para los efectos civiles del matrimonio secreto o de conciencia basta
su inscripción en Libro Especial de matrimonios secretos, pero no
perjudicará los derechos legítimamente adquiridos por terceras per-
sonas sino desde su publicación en el Registro Civil.” Art. 73. „El fun-
cionario que autoriza el matrimonio civil extenderá el acta, al mismo
tiempo que se celebra, con los requisitos y circunstancias que determi-
na esta Ley y con la firma de los contrayentes y testigos. Cuando el
matrimonio se contrajera en país extranjero con arreglo a la forma
del país o en cualquier otro supesto en que no se hubiere levantado
aquel acta, la inscripción sólo procederá en virtud de expediente.”
Vö. Régimen matrimonial, § 41. Decreto de 14 novembre de 1958 por
el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la ley del Re-
gistro Civil. továbbá a Real Decreto 1917/1986, de 29 de agosto. és az
Instrucción de 10 de febrero de 1993, De la dirección general de los
registros y del notariado, sobre la inscripción en el Registro Civil de
determinados matrimonios celebrados en forma religiosa.
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ját nyilvántartásukat. A házasság esetleges „sikertelensé-
ge” esetén a válás kérdése sem kellene, hogy jogi problé-
mát jelentsen, hiszen a két jogrend kétféle bírósága kétfé-
le eljárásban dönthetne a házasság felbontásáról, illetve
például a katolikus kánonjogban az esetleges érvényte-
lenség kimondásáról; ezek a döntések pedig kizárólag az
adott jogrenden belül bírnának joghatással. Ennek tükré-
ben tehát az egyházi esküvô egy szertartáson belül kétféle
jogi aktus lebonyolítását jelentené, különbözô joghatá-
sokkal. 

Ehhez azonban bonyolult jogi feladatokat kellene
megoldani. Mindenekelôtt körültekintôen meg kellene
vizsgálni az egyes felekezetek házasságra vonatkozó saját
belsô normarendszerét, majd a minden egyes fél illetékes
képviseletével folytatott kétoldalú egyeztetések alapján
kerülhetne lefektetésre a vallási formában megkötött há-
zasság elismerésének egységes koncepciója. Mindezek
alapján szükséges annak a meghatározása, mely egyházak
esküvôi szertartása jöhet számításba ebben a kérdésben,
mindvégig ügyelve a vallási megkülönböztetés alkotmá-
nyos tilalmára, de nem figyelmen kívül hagyva az egyes
egyházak belsô normarendszerének lényegi sajátossá-
gait126, hiszen sokuknak nincs is sajátos házasságkötési
rendelkezése. Hangsúlyosan fontos szem elôtt tartani az
utóbbi tíz év nemzetközi tendenciáit, az állami házasság
lényegi tartalmi módosításai tekintetében, és azok alapve-
tô eltérését a legtöbb egyház és vallási közösség kötelezô
saját belsô normáitól és erkölcsi elôírásaitól. Több új,
már hatályba lépett, vagy jelenleg módosítás alatt álló jog-
szabály tartalmát is érintené az így elôkészített változás,
beleértve a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról szóló
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126 Az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) AB határozata; vö. Ma-
gyarország Alaptörvénye, VII. cikk (1) és a 2011. évi CCVI. tv. 1. § (3).
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2011. évi CCVI. törvényt, a Csjt-t, de az Apostoli Szent-
székkel megkötött – a nemzetközi szerzôdés szintjén el-
helyezkedô – a 2013. évi CCIX. törvénnyel módosított
megállapodást127, ill. az egyes egyházakkal vagy vallási kö-
zösségekkel megkötött kétoldalú megállapodások szöve-
gét is. Végül, de nem utolsó sorban, fel kellene készíteni 
a lelkészeket és más közremûködôket az állami joghatás
kiváltására alkalmas szertartás-kiegészítés végzésére, vala-
mint a további adminisztratív teendôkre.

Másfelôl viszont ez az a pont ahol fel kell tennünk 
a kérdést, hogy ez az „egyszerûbbnek tûnô” új lehetôség,
mennyiben is jelent egyszerûsödést a gyakorlatban. Az új
megoldás kétségkívül megfelelne az egyes környezô or-
szágokkal kötött konkordátumok következtében beveze-
tett rendszernek,128 de ne felejtsük el, hogy ezekben az or-
szágokban nincs több mint egy évszázadra visszamenô
hagyománya a kétfajta házasságkötés elválasztásának. A
szükséges állami adminisztráció jelzi, hogy nem csökken-
ne az állami szervek terhe az egységesített házasságnak
köszönhetôen. A kérdés egyházi oldalról is aggályos, hi-
szen még a történelmi egyházak intézményrendszere sem
lenne képes az állami elôírások pontos és maradéktalan
megtartására, amely az egyik legelevenebb jogterületen
jelentene zavarokat. Hasonló módon irreálisnak tûnik az
egyházi személyek felkészítése az állam által megkívánt
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127 Vö. ERDÔ, P., Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d’Ungheria,
in Anuario de derecho eclesiástico del estado 14 (1998) 721–728. ERDÔ, P.,
La place de l’Eglise catholique dans la societe hongroise et son rapport avec 
l’etat, in ERDÔ, P., Mission et culture, Budapest 2007. 93–113, különösen
106–109. SZUROMI SZ. A.–FERENCZY R., Az egyház és állam kapcsolatainak
alakulása Közép- és Kelet-Európában az elmúlt kéz évtized jogalkotásának tük-
rében, in Kánonjog 12 (2010) 105–112, különösen 108, 110.

128 Vö. pl. Az Apostoli Szentszék és Horvátország között kötött
megállapodás (1996. X. 19.) 13. cikkelye: AAS 89 (1997) 283–284.
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adminisztratív feladatok elvégzésére. Azt sem állíthatjuk,
hogy pasztorális szempontból, vagy ha jobban tetszik mo-
rális szempontból, az újfajta házasságkötéstôl lényegi vál-
tozást lehetne remélni a házasságkötések magyarországi
statisztikai képében. 

9. Összegzés

Úgy tûnik, hogy a magyar jogban 1894 óta meggyökere-
sedett házasságkötési rendszer mûködése, amely teljesen
elválasztja egymástól az állam által elismert jogcselek-
ményt a házasfelek vallási hovatartozásának megfelelô
egyházi szertartástól, amely jogi relevanciával az adott
egyház belsô jogában meghatározott módon bír, nem in-
dokolja annak módosítását és fennmaradásával nem sé-
rül egyetlen felekezethez tartozó állampolgár szabadsága
sem. Ezt az álláspontot alátámasztják az állami házasság
jelentéstartalmának a legutóbbi idôszakban történt lé-
nyegi módosításai és az arra irányuló további jogalkotói
szándék az EU egyes tagállamaiban, valamint más or-
szágokban. Az egy jogcselekménnyel, két egymástól kü-
lönbözô jogrendszer számára releváns hatásokkal járó
házassági beleegyezés (vö. egyházi és állami jogrendszer)
alapvetô félreértésekre és téves jogértelmezésre vezethet,
amely így közvetlenül vagy közvetve veszélyeztetheti az
egyházi házasságkötés – és az arra vonatkozó kánoni elô-
írások maradéktalan megtartásának – függetlenségét,
valamint a házasságról szóló egyházi tanítás sérthetetlen-
ségét. 
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IV.
A TERMÉSZETES SZEMÉLY JOG- 

ÉS CSELEKVÔKÉPESSÉGE ÉS A SZERZETESI 
INTÉZMÉNYBEN LETETT FOGADALOM

A jogállami berendezkedés, illetve az állam és az egyház
mûködésének következetes jogi elválasztásából fakadóan
a rendszerváltás utáni Magyarországon a gyakorlatban 
is megjelentek azok a jogesetek, amelyek e két szuverén,
az állam és valamely egyház (különösen pedig a Katolikus
Egyház) jogrendjének érintkezési pontjain merülnek fel. 

A Katolikus Egyház jogán (kánonjog) belül önálló jog-
ágat képez a szerzetesjog, amelynek egyetemes joga a
hatályos 1983. évi Codex Iuris Canonici II. könyvének III.
részében található meg. A hatályos szerzetesjog megkü-
lönbözteti a Megszentelt Élet Intézményeit és az Apostoli
Élet Társaságait. Mindkettô olyan állandó jellegû intéz-
ményes közös életmódot jelent, amely megindokolja a te-
rület önálló jogi szabályozását. Amennyiben a történelem
folyamán intézményesült szerzetesi életforma belsô nor-
máit vizsgáljuk, úgy tûnhet számunkra, hogy azok alapve-
tôen ellentétesek a mai jogrendek személy és szabadság
fogalmával. A következôkben ezért azt próbáljuk vizs-
gálni, hogy mennyiben tekinthetô relevánsnak a magyar
polgári jog szempontjából a kánonjog által szabályozott
szerzetesi életforma és az abból fakadó jogok és kötele-
zettségek, illetve azok korlátai. 

1. A jog- és cselekvôképesség kérdésérôl általában

A szerzetesi életforma természeténél fogva ellentétes a
legtöbb emberi szabadságjoggal, hiszen a szerzetes az in-
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tézménybe való belépéssel és a fogadalom letételével ép-
pen a világtól fordul el és valamiképp a polgári társadal-
mon kívülre akar kerülni.129

Amennyiben ideális a szerzetesrend mûködése, úgy az
ott folyó élet nem kerül civil fórum elé, hiszen a rend bel-
sô szabályai nem relevánsak a világi törvénykezés számá-
ra, eltekintve azoktól az esetektôl, amikor a két jogrend
akár egyoldalúan, akár kölcsönösen utal a másikra.130 Az
állam felé a rendek, mint az állam által elismer és nyilván-
tartásba vett egyházon belüli autonóm szervezetek, igye-
keznek megtartani az állami elôírásokat és azoknak meg-
felelôen cselekedni.131 Ha azonban valamilyen belsô
probléma folytán a rendhez tartozó személy vagy külsô
személy a rendi ügyekre vonatkozóan jogorvoslatért for-
dul a civil jogrendszer szerinti hatósághoz, úgy ez a két
jogrend ütközéséhez vezethet. Ez leginkább a szerzetes
intézmény elhagyása vagy az abból történô elbocsátás ese-
tében szokott elôfordulni, amikor a kilépô tag megpró-
bálja érvényesíteni személyhez fûzôdô jogait az intézmén-
nyel szemben, a polgári jog alapján. 

Egy másik aspektus, amelyben a szerzetesrendek megje-
lennek a polgári jogi életben, a munkajog területe. A ren-
dek munkaadóként vehetnek részt a munkáltatásban, il-
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129 Vö. EUART, S., Religious institutes and the juridical relationship of the
members to the institute, in The Jurist 51 (1991) 103–118.

130 SCHANDA B., Világi jog az egyházjogban – egyházi jog a világi jogban,
in Kánonjog 1 (1999) 79–88, különösen 83.

131 SCHANDA B., Állami egyházjog. Vallásszabadság és vallási közösségek a
mai magyar jogban (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam-
tudományi Karának Tankönyvei = Bibliotheca Instituti Postgradualis
Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae
II/5), Budapest 2012. 94–97; vö. FERENCZY R., Kérdések az egyházak és
szervezeteik jogi személyiségének körébôl, in Magyar Jog 46 (1999) 518–529.
különösen 518–520.

Old001-196  14/1/27 15:37  Page 71



letve a rendtagok különbözô munkahelyeken dolgozva
munkajogi jogviszony alanyai lehetnek.

A kánonjog elismeri, hogy minden emberi személy-
nek van egy bizonyos alapvetô jogképessége, de úgy fogal-
maz, hogy az Egyházon belül, sajátos értelemben, a meg-
kereszteltek rendelkeznek általános jogképességgel,
mivel a keresztséggel válnak az Egyházhoz tartozóvá. Így
ezek a személyek válhatnak jogok és kötelességek alanyá-
vá a teljes jogképességnek abban az értelmében, ahogyan
a jogképesség teljes a világi jog szerint. Ez nem pusztán
életkori meghatározottságokból, illetve a szellemi be-
számíthatóság (vagy az ún. beszámítási képesség meg-
létének) kérdésébôl fakadhat, hanem akár magán- vagy
nyilvános fogadalmakból, illetve egyfajta sajátos életálla-
potból is következhet. A személy jogainak korlátozása
azonban csak saját maga által, szabadon, minden befo-
lyástól mentesen és szellemileg tiszta állapotban történt
elhatározásból valósulhat meg. Maga a hármas fogada-
lom (szegénység, engedelmesség, tisztaság) tartalmát te-
kintve korlátozza ugyan az alapvetô emberi jogokat, de ez
szándékos, hiszen éppen ezzel törekszenek a szerzetesek
saját akaratukat teljesen az istenszolgálat alá rendelni. 

Az Alaptörvény és a többször módosított – 2014. már-
cius 15-ig hatályban lévô – Polgári Törvénykönyv132 ren-
delkezik az ember, a természetes személy jogképessége,
azaz jogalanyisága kérdésérôl akképpen, hogy a jogképes-
ség – amely mindenkit megillet mindennemû megkülön-
böztetés nélkül – egyenlô, feltétlen és teljes. A Ptk. 8. § (3) 
bekezdése szerint a jogképességet korlátozó szerzôdés

72

132 A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. tv-t a 2013. évi
CLXXVII tv. 67. § b) pontja 2014. március 15-vel hatályon kívül helyez-
te, és ugyanezen határdátummal az új, 2013. évi IV. tv. a Polgári Tör-
vénykönyvrôl lép hatályba.
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vagy egyoldalú jognyilatkozat semmis. A jogképességgel
ellentétben korlátozható cselekvôképességnek, vagyis a
jognyilatkozat-tételi képességnek a elôírásait a Ptk. 11. §
úgy szabályozza, hogy mindenki cselekvôképes, akinek
cselekvôképességét a törvény nem korlátozza vagy nem
zárja ki, valamint hogy a cselekvôképességet kizáró vagy
korlátozó szerzôdés vagy jognyilatkozat szintén semmis. 

Míg tehát az ember jogképességét – ha azt egyszer már
megszerezte, vagyis élve született – semmi nem veheti el
vagy korlátozhatja, addig az ennél sokkal konkrétabb
jogosítványokat adó cselekvôképesség nem ilyen érinthe-
tetlen. Azt a Ptk., a magánjog egészének szabályait megál-
lapító törvény alapján két szempontból is lehet korlátoz-
ni: az életkor objektív kritériuma alapján (12–13. §§),
valamint egy szubjektív feltétel, a személy ténylegesen
meglévô belátási képességének a szintje szerint.133 Ez a két
szempont azonban nem merül fel a szerzetesi fogadalom
esetében, márpedig a Ptk. nem enged ezektôl eltérô kor-
látozási lehetôségeket. A szerzetesek fogadalmuk után
azonban igenis más joghatással végzik el ugyanazokat a
jogcselekményeket, mint a fogadalom elôtt.

A különbség két okból fakad: a két jogrendszer nézô-
pontbeli eltérésébôl, valamint abból a lehetôségbôl, hogy
a két jogrendszer különbözô technikákkal átveheti és al-
kalmazhatja, illetve alkalmazásra juttathatja különbözô
mélységben és erôsséggel egymás szabályait.

Az állami jogrend, és ezen belül a polgári jog is a jogok
oldaláról, az individuum alapulvételével építi fel a saját
rendszerét, és a jogokra (az emberi jogokra) alapozva
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133 Az életkor alapján való korlátozás voltaképpen egy törvényi vé-
lelem, amely a fiatal korból ered(het)ô sajátosságokat általánosítja. Ez
azonban nem egy áthághatatlan szabály, a belátási képességgel tényle-
gesen rendelkezô, valamint az érvényes házasságot kötött kiskorú ese-
tén feloldja a törvény a korhoz fûzött korlátokat.
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szabja meg az embert terhelô kötelességeket. Az Egyház
joga ehhez képest kötelesség-alapú134: az Istent keresô em-
bert veszi alapul, akit eszerint illetnek meg jogok arra,
hogy a kötelessége teljesítéséhez szükséges feltételek biz-
tosítva legyenek a számára. Ráadásul az egyházjog jellem-
zôen ismeri a krisztushívôknek olyan jogait is, amelyek
egyben kötelességek. Ennek alapja a személy és közösség
viszonya, amely miatt nem lehet mereven elválasztani a
köz- és a magánérdeket, hiszen magának az Egyháznak
legfôbb célja a lelkek üdvössége.135

Az állam joga és az egyházak joga kapcsolatának alap-
jait Magyarország Alaptörvénye136 és a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfele-
kezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. tv. fekteti le. Lényege, hogy az állam és a vallási kö-
zösségek egymástól különváltan mûködnek,137 és ennek
egyik legfontosabb, nevesített megnyilvánulása az, hogy
az egyház belsô törvényeinek, szabályainak érvényre jutta-
tására állami kényszer nem alkalmazható.138 Ez csak akkor
kerül „feloldásra”, ha az állam valamilyen okból meta-
jurisztikus utalás folytán saját szabályozása részévé teszi az
egyházjogot.139 Azonban ekkor sem az egyházi szabály lesz
állami eszközökkel kikényszeríthetô, illetve peresíthetô,
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134 Ezt a II. Vatikáni Zsinat egyes dokumentumainak (különösen a
Gaudium et Spes, a Pecaem in Terris, a Dignitatis Humanae és a Lumen gen-
tium) vizsgálatával ismerhetjük meg leginkább.

135 ERDÔ P., Az egyházjog teológiája (Egyház és jog 2), Budapest 1995.
176–180.

136 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.).
137 Magyarország Alaptörvénye, VII. cikk (3); 2011. évi CCVI. tv. 15. §

(1).
138 2011. évi CCVI. tv. 8. § (2).
139 Ahogyan teszi azt az egyházak önálló képviseleti szervvel rendel-

kezô szervezeti egységének jogi személyiségére vonatkozó szabályozá-
sában az 2011. évi CCVI. tv. 16–18. §§.
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hanem a megfelelô módon meghozott és kihirdetett álla-
mi jogszabály, amelynek a tartalmát adja az egyházi jog-
szabály. Ahhoz azonban, hogy ez az egyházi szabályokkal
kitöltött állam alkotta keretjogszabály valóban alkalmaz-
ható legyen, meg kell ismerni a vonatkozó egyházi szabá-
lyokat, azok valódi értelmében, valamint fel kell deríteni
és ki kell küszöbölni a jogrendszerek alkalmazott sza-
bályai közötti esetleges különbözôségeket és ellentmon-
dásokat.140

2. Az egyes szerzetesi fogadalmak kérdése

2.1. Szegénység

A szerzetesi intézménybe való beilleszkedésnek több fo-
kozata van, melyek során a tag egyre inkább elszakad a vi-
lági életben fontosnak tekintett kötöttségektôl. Az Egyhá-
zi Törvénykönyv három kötelezô állapotot ír elô: az újonc
idôt (noviciátus), az ideiglenes fogadalom,141 illetve az
örök fogadalom idôszakát. Ezeken túlmenôen lehetséges
még a posztulátusi státusz, de az erre vonatkozó szabá-
lyokról fôképp a szerzetesrendek saját joga rendelkezik.
A 668. kánon szerint az elsô szerzetesi fogadalom letétele
elôtt a tagnak át kell engednie vagyonának kezelését,
használatát és haszonélvezetét szabadon annak, akinek
akarja, olyan formában, hogy az megfeleljen az adott or-
szág polgári jogi követelményeinek is. Ez az állapot még
nem tekinthetô véglegesnek, így a jogalkotó meghagyja a
civil társadalomba való visszatérés anyagi hátterét, sôt va-
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140 Vö. SCHANDA B., Világi jog az egyházjogban, 81.
141 Ez minimum három év, amit lehet akár évenkénti megújítással is 

letenni, de nem haladhatja meg összesen a hat évet, vö. CIC 655. kán.
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gyona tovább gyarapodhat,142 de egyúttal elszigeteli az
anyagi kérdésektôl az új fogadalmast.143 A 668. kánon 4. §-a 
értelmében az örök fogadalom letétele elôtt polgári jogi-
lag érvényes formában le kell mondania tulajdonjogáról
vagy az intézmény, vagy más javára.144 A lemondásnak a fo-
gadalomtétel napjától kell hatályosnak lenni. Ugyanezen
kánon 5. §-a alapján az örökfogadalmas szerzetes a foga-
dalom letételétôl elveszti tulajdonszerzési jogképességét,
amit helyette az intézmény gyakorol. Így amit szerez, az
intézménynek szerzi, és nem tarthat igényt ellenszolgálta-
tásra az intézményben végzett bármilyen munkájáért.145

Amennyiben mégis élni kívánna „elveszett” jogaival, úgy
ezek a cselekményei, mint fogadalmával ellenkezôk,
érvénytelenek.146 Figyelembe kell venni azonban Peter E.
Campbell meglátására, hogy az örök fogadalom letétele
nem jelenti a tag „világi jogi halálát” a társadalomban.147
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142 CIC 668. kán. 3. § – Quidquid religiosus propria acquirit indus-
tria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis,
subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto
acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur.

143 A CIC 668. kán. nem beszél az ajándékozás, vagy az örökség cí-
mén szerzett vagyonról.

144 Vannak olyan megszentelt élet intézményeihez vagy apostoli
élet társaságaihoz tartozó intézmények, amelyek jellegüknél fogva
nem teszik kötelezôvé a tulajdonról való teljes lemondást, de az ilyen
intézményekben is lehetôség van a legfôbb elöljáró engedélyével vég-
zett önkéntes lemondásra.

145 Vö. Code of Canon Law annotated. Latin-English edition of the Code
of Canon Law and English-language translation of the 5 th Spanish-language
edition of the commentary prepared under the responsibility of the Instituto
Martín de Azpilcueta, ed. E. CAPARROS–M. THÉRIAULT–J. THORN, Montreal 
1993. 458.

146 Vö. SZUROMI SZ. A., A tulajdon és a birtok kérdése a szerzetes intézmé-
nyekben, in Jogtudományi közlöny 56 (2001) 487–490, különösen 487–488.

147 CAMPBELL, P. E., The New Code of Canon Law and Religious: Some
civil law considerations, in The Jurist 44 (1984) 81–109, különösen 94.
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Véleménye szerint valójában arról van szó, hogy az örök
fogadalom fennállása alatt a tag személyes szerzeményei
automatikusan átmennek a szerzetesközösség tulajdo-
nába.148

A polgári jog nem adaptálja automatikusan a szerzetes
szegénységi fogadalmának jogkövetkezményeit. A tulaj-
donjognak, elsôsorban mivel ez egy abszolút szerkezetû
jogviszony, nagyon szigorú szabályai vannak, ami különö-
sen is igaz a tulajdonjog megszerzésének és elvesztésének
kérdésére: csak a jogszabályban meghatározott módon
lehet tulajdont szerezni, ami meghatározza egyúttal a tu-
lajdonjog elvesztésének lehetséges módjait is.149 A szerzési
képességrôl nem lehet lemondani, csak a jogszabály kor-
látozhatja azt. 

A szerzetesnek természetesen joga van a lelkiismereti
és vallásszabadság nyújtotta keretek között arra, hogy élve
a szerzôdési autonómia nyújtotta lehetôséggel jognyilat-
kozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy késôbbi jognyi-
latkozatainak jogkövetkezményei kinek a személyében
álljanak be.150 Polgári jogi terminológiával élve az, ha egy
természetes személy jognyilatkozataival egy szervezet (il-
letve, mint adott esetben, egy jogi személy) válik jogosult-
tá vagy kötelezetté, képviseletnek nevezzük. A képviselet
azonban csak jogszabály (törvényes képviselet), jognyilat-
kozat, illetve valamely szervezet alapszabálya (szervezeti
képviselet) alapján jöhet létre, ebbe a rendszerbe azon-
ban a szerzetesek esete nem illik bele. 

Az Egyházi Törvénykönyv szerint (amelynek vonatko-
zó rendelkezéseit a 2011. évi CCVI. tv. 12. § [1]–[2] be-
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148 Vö. SZUROMI SZ. A., A tulajdon és a birtok, 488. 
149 Ptk. 117–138. §§.
150 Ennek érvényességéhez természetesen szükség van az adott rend 

nyilatkozatára is.
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kezdése recipiálja) a szerzetesi intézmények, tartomá-
nyok és házak magánál a jognál fogva jogi személyek151

(ami egyébként a magyar jogban azért is így van, mert a
hatályos gyakorlatban az egyes rendek illetve intézmé-
nyek a bíróságon nyilvántartásba vétetik magukat), azon-
ban a képviseletükre jogosult személyek körét szintén a
jogszabály rögzíti. Az örökfogadalmas szerzetes fôszabály
szerint nem képviselôje a szerzetesintézménynek, viszont
az egyházi törvények és a rendi szabályzatok értelmében
az esetek többségében mégis a rendje számára szerez tu-
lajdont. A kérdés nem más, mint ennek polgári jogi meg-
oldása.

A magyar polgári jog alapján a tulajdonjogot átruházó
jognyilatkozat formai szempontból általában nem kötött,
így, hacsak a tulajdon tárgyára nézve nem vezetnek vala-
milyen nyilvántartást, a szerzetes által megszerzett javak
egyszerû – szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tett
– jognyilatkozattal a rendre vagy rendházra ruházhatók.
A nyilvántartás tárgyául szolgáló tulajdoni tárgyakkal
(mint az ingatlan vagy a gépkocsi) egyházjogi szempont-
ból hasonló a helyzet, ahhoz azonban, hogy a világi jog
számára is releváns legyen a tulajdonosváltozás, annak az
elôírt eljárásokat megtartva kell történnie. Ha ez nem va-
lósul meg, a vagyon(tárgy) kezelése természetesen megil-
letheti a rendet, a vele kapcsolatos rendelkezések polgári
jogi érvényességének azonban feltétele lesz a polgári jogi-
lag elismert tulajdonos nyilatkozata. Ugyancsak problémát 
vethet fel ebben az esetben az öröklés kérdése.

A szerzetes a fogadalom letétele elôtt köteles az intéz-
mény javára végrendeletet is készíteni, amelynek a polgá-
ri jog szerint is érvényes formában kell megtörténnie, az
intézménynek viszont tartási kötelezettsége van a szerze-
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151 634. kánon 1. §.
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tesintézmény minden fogadalmas tagjával szemben.152

A szerzetesek végrendeletére ugyanazok a formai és tar-
talmai feltételek vonatkoznak, mint minden más végren-
deletre, és ha ezek teljesülnek, az okiratban foglaltaknak
a szerzetes halála után érvényt lehet/kell szerezni, akár
bírósági úton is. A tartalom szempontjából azonban kér-
dés az, hogy mirôl is rendelkezhet a szerzetes. Mivel a ká-
nonjog szerint az örökfogadalmas tag egyáltalán nem
rendelkezik tulajdonnal, így a birtokában lévô javakat
sem jogosult a szerzetesintézménytôl különbözô örökö-
sökre hagyni, még rokonaira sem. Így végrendeletében
azokról a tulajdontárgyairól rendelkezhet, amelyek az
örök fogadalom letételéig a tulajdonában voltak. 

Ha a tag késôbb szerez valamilyen tulajdont, az az egy-
házi szabályok értelmében az intézményé lesz, míg a pol-
gári jog szerint az övé marad. Ha ajándékba kap valamit,
az ajándékozás feltételeit teljesítenie kell (például az aján-
dékozó által meghatározott célra kell az ajándékot fel-
használnia), különben az ajándék visszakövetelhetô. Örök-
ség vagy egyéb juttatás esetén (és ide kell érteni a szerzetes 
esetleges keresményét is) a kánonjog szerint ugyancsak
az intézmény válik tulajdonossá, viszont ez a polgári jog
számára értelmezhetetlen további, erre irányuló jognyi-
latkozatok nélkül. 

Ha a tag és az intézmény kapcsolata megfelelô, a világi
jognak nem is kell értelmeznie ezt a helyzetet, nem kell
róla tudomást vennie. Ha azonban a tag elhagyja az intéz-
ményt (akár saját akaratából, akár az intézmény intéz-
kedésére), vagyoni jellegû elszámolási kísérletre is sor ke-
rülhet közöttük. Ugyancsak világi jogi szempontból is
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152 Vö. ANDRÉS, D. J., El testamento de los religiosos. Una obligación canó-
nica poco entendida y practicada, in Commentario pro religiosis et missionariis
(1991) 261–287.
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releváns kérdéseket kell megoldani, ha a szerzetes meg-
hal anélkül, hogy a rá vonatkozó egyházi jogszabályok ér-
telmében rendezte volna a vagyoni helyzetét. Az állam
nem avatkozik bele a szerzetesintézmények belsô ügyei-
be, azok a saját szabályaik szerint határozhatják meg, hogy 
tagjaik tulajdona felett ki dönt, annak jövedelmei kit illet-
nek, azt hogyan használják fel. A jognyilatkozatok érvé-
nyessége miatt azonban polgári jogilag érvényes formá-
ban meg kell azt határozni, hogy a konkrét vagyonkezelôi
és rendelkezési jogokat ki, milyen formában és milyen
terjedelemben gyakorolhatja. Így a szerzetes a vagyontár-
gyait a rendje kezelésébe adhatja. 

Felvetôdik viszont az a probléma, hogy mi történjen a
rend tulajdonába került azon vagyontárgyakkal, amelyek-
re nézve nem született írásos polgári jogi rendelkezés,
azonban azokat ténylegesen a szerzetesintézmény hasz-
nálja, kezeli és hasznosítja az egyházi jogszabályoknak
megfelelôen. Ilyenkor akár kilépés vagy elbocsátás, akár
haláleset miatt szûnik meg a szerzetes tagsága, a tulajdon-
joggal kapcsolatban a két jogrend ellentétes álláspontot
fogad el. Az egyházjogi szabályokat elsô megközelítésben
nem szabadna figyelembe vennünk, mivel a 2011. évi
CCVI. tv. 8. § (2) bekezdése alapján azok érvényesülésé-
hez állami eszköz nem vehetô igénybe. Nem tekinthetô
azonban az adott fennálló helyzet jogellenesnek sem, hi-
szen a szerzetes maga szabadon vállalta a tagsággal járó
vagyonjogi következményeket, illetve tette meg eseten-
ként ezzel összhangban a vagyonjogi rendelkezéseit. 

A Ptk. 200. § (1) bekezdése szerint semmis az a szer-
zôdés (illetve ugyanígy minden jognyilatkozat), amelyet
jogszabályba ütközôen vagy jogszabály megkerülésével
kötöttek. A szerzetesi fogadalomban a szerzôképességnek
(illetve, ahogyan látni fogjuk, az engedelmességi fogada-
lommal a jognyilatkozat tételi képességnek) a korlátozása
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ennek alapján érvénytelen lenne, hiszen olyan korlátját
állítaná fel a cselekvôképességnek, amely a Ptk. vonatko-
zó rendelkezéseivel ellentétes. A jog mégsem avatkozik
be, nem vonja meg a jognyilatkozatoktól a célzott jogha-
tást, pedig semmisségi ok lévén ezt a bíróság hivatalból
megtehetné. A jog azonban errôl ez egész nyilatkozati
körrôl nem vesz tudomást: neutrálisan, semlegesen áll a
fogadalommal kapcsolatos kérdésekhez, az állami eszkö-
zökkel ki nem kényszeríthetôség alapjain állva. Nem más-
sal találkozunk tehát itt, mint naturalis obligatio-val, annak
jogkövetkezményeivel együtt. 

A naturalis obligatio természetes, bírói úton vagy más
jogi eszközökkel ki nem kényszeríthetô kötelem,153 amely-
ben a bíróság nem ad jogvédelmet a követelésnek, de
ugyanígy megtagadja a kikényszeríthetôség bírói útját a
teljesített kötelezettség visszakövetelésétôl is. A Ptk. egyes
ilyen természetes kötelmeket nevesít (mint például a já-
tékadósság – 204. §), másokat pedig a bírói gyakorlat alakít
ki a kereset visszautasításával. A szerzetesekkel kapcsolatos
vitákban (habár ennek értékelhetô joggyakorlata még
nincs) a legindokolhatóbb álláspont a semlegesség, a ter-
mészetes, erkölcsi kötelemként kezelés lehet. Ennek alap-
ján tehát az intézmény nem követelhetné a polgári bíróság
útján a tagjaitól a szerzetesi vagyonjogi kötelezettségeik
teljesítését, viszont a tag vagy az örökösei sem követelhet-
nék vissza ilyen úton a már szolgáltatott vagyontárgyakat.

A gyakorlatban ennek a kérdésnek a megoldása külön-
bözô lesz aszerint, hogy mi az adott tulajdonjog tárgya.
Ha olyan vagyontárgyról van szó, amelyrôl állami nyilván-
tartást vezetnek, úgy a közhiteles nyilvántartásban megje-
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153 LÁBADY T., A magyar magánjog (polgári jog) általános része (Insti-
tutiones Juris, Dialogus Campus tankönyvek), Budapest–Pécs 1997.
275–277.
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lölt (természetes vagy jogi) személy lesz a polgári jogilag
releváns tulajdonos. Így ezeken a dolgokon a szerzetesin-
tézmény csak a tulajdonjoga bejegyeztetésével szerezhet
tulajdont. Az ilyen nyilvántartást nem igénylô vagyontár-
gyakkal kapcsolatban más a helyzet. Mivel a magyar ma-
gánjogban az alakilag kötött szerzôdések számítanak kivé-
telnek, a tulajdonjog átszállása szóbeli megállapodással,
illetve ráutaló magatartással is végbemehet. A tulajdonos
személyének megállapítása „mindössze” bizonyítás kér-
dése. Természetesen a legegyszerûbb az, ha a szerzetes
szabályos átruházó nyilatkozattal teszi az intézményt tulaj-
donossá. 

Ha a szerzetes érvényes végintézkedés nélkül hal meg,
a tulajdonában lévô vagyon a törvényes öröklési rend sza-
bályai szerint száll át. Ha azonban van érvényes végrende-
lete, és az az egyházi szabályoknak megfelelôen a rendje
javára szól, a Ptk.-ban meghatározott hozzátartozói köre
törvényes örökrészre tarthat igényt, hacsak valamely ki-
esési ok nem áll fenn.154 Problémaként ebben a körben is
az merülhet fel, hogy az adott esetben mi is tartozik a ha-
gyatékba.

A rend vállalja a szerzetesi hivatás céljának megvalósí-
tásához szükséges javak biztosítását a rendtagok számára,
amibôl az következik, hogy az intézmény tagjainak joguk
van ahhoz, hogy a szerzetesintézménytôl megkapják
mindazt, ami számukra állapotukból fakadóan szükséges.
Mindebbôl következik, hogy az intézményt elhagyó szer-
zetes nem követelhet semmilyen természetû ellenszolgál-
tatást a szerzetesintézménytôl az ott végzett munkájáért,
amint arról a 702. kánon 1. §-a rendelkezik is. Azonban
már ugyanezen kánon 2. §-a felhív a méltányos elbírálás
megtartására. Ez jelenti a személy életkorának, egészségi
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154 Ptk. 662–664. §§.
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állapotának, szakképzettségének, a szerzetes eddigi tevé-
kenységének és magának a kilépés indokának a figyelem-
bevételét, a kivált tag anyagi támogatását az intézmény
anyagi erejének megfelelôen úgy, hogy az ne rójon arány-
talan terhet az intézmény tagjaira, továbbá a társadalmi
beilleszkedésben nyújtott segítséget.155

2.2. Az engedelmességi fogadalom

Az engedelmességi fogadalom azt a célt szolgálja a szerze-
tesek életében, hogy a választott élethivatást valóban az Is-
ten szándékának, az Egyház küldetésének és a rend alapí-
tójának sajátos szellemisége szerint tudják teljesíteni. Így
az elöljárónak való engedelmesség a szerzetesi állapot lé-
nyegéhez tartozik.156 A személy cselekvési szabadságának
olyan korlátozásáról van szó, amelynek hatása egy maga-
sabb szintû szabadság elérése lehet. Az engedelmességi
fogadalomból gyakorlati cselekvési szabályok is származ-
nak, melyeket egyetemes szinten az Egyházi Törvény-
könyv, részleges szinten pedig az egyes rendek és intéz-
mények saját joga rendez. Ide sorolható az intézménybôl
való távollét lehetôségének, indokainak és idôtartamá-
nak pontos meghatározása, amely a szerzetesi együttélési
kötelezettségbôl fakad.157 Amint azt a történeti bevezetô-
ben is említettük, a szerzetesi élet egyik legalapvetôbb el-
ve a helyhez kötött (stabilitas loci) közösségi élet (vita com-
munis). Ebbôl kifolyóan a szerzetesintézménybôl való
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155 Vö. ANDRÉS, D. J., Szerzetesjog. Magyarázat az Egyházi Törvénykönyv
573–746. kánonjához (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canoni-
ci Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/2), Buda-
pest 1999. 208–209. 

156 ANDRÉS, D. J., El derecho de los religiosos, Rome 1983. 423–425.
157 629. kán.; 649. kán. 1. §; 665. kán. 1. §.
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bármely távollét engedélyhez kötött, amelynek megadása
az eltávozás idôtartamától függôen tartozik a rendi elöl-
járóra, tanácsára vagy magasabb fórumra. A távolléteket
két kategóriába sorolhatjuk: egyfelôl a szerzetes és a szer-
zetesi közösség kötelezettségeibôl, képzésébôl, pasztorá-
lis tevékenységébôl, illetve kényszerû közösségi vagy sze-
mélyes eseményekbôl (betegség, gyógykezelés) fakadó
távollétek, másfelôl a szerzetes intézménybôl való kiválá-
sát megelôzô távollétek (exclaustratio).158

Az intézménybôl való távozás ez utóbbi esetben nem
ideiglenes jellegû,159 hanem az intézmény végleges elha-
gyására irányul, ugyanúgy, amint a fogadalmas szerzetes
elbocsátása. Ezeket az eseteket részletesen és körültekin-
tôen szabályozza a szerzetesjog, mivel ez a szerzetesren-
dek mûködésének tényét érinti. A távozáshoz ideiglenes
fogadalom esetén szükséges az elöljáró és tanácsa bele-
egyezése, amely örök fogadalmas esetén, amennyiben pá-
pai jogú intézményrôl van szó, kiegészül a Szentszék en-
gedélyével.160

A tartózkodási hely megválasztásának joga olyan sze-
mélyhez fûzôdô jog, amely csak sajátos esetekben és meg-
határozott módon korlátozható (büntetési jelleggel a
fogvatartásra ítélteknél, illetve bizonyos egészségügyi ren-
delkezések esetében).161 A szerzetesek tartózkodási he-
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158 Vö. SZUROMI SZ. A., A tulajdon és a birtok, 489–490.
159 694–704. kánonok, vö. PRIMETSHOFER, B., Ordensrecht auf der

Grundlage des CIC 1983 und des CCEO unter Berücksichtigung des staat-
lichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs un der Schweiz,
Freiburg im Breisgau 2003.4 182–188.

160 691. kán., vö. ANDRÉS, D. J., Szerzetesjog, 191–192.
161 A Ptk. 14. § (6) bekezdése példálózó jelleggel felsorolja azokat a

jognyilatkozat-tételi kategóriákat, amelyekben a személy cselekvôké-
pessége speciálisan korlátozható, ezek között is szerepel a tartózkodási
hely meghatározása (9. pont).
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lyét, mint látjuk az elöljáró határozza meg az egyházi jog-
szabályok és a szabályzat alapján. Ez azonban polgári jogi
szempontból ismét neutrális, közömbös jellegû rendelke-
zés. A szerzetes maga vállalja az életmódjának megfelelô
helyen és körülmények között élést, amely kötelezettsé-
gének teljesítéséhez természetesen nem lehet bírósági se-
gítséget igénybe venni, azonban a kilépô vagy elbocsátott
szerzetes sem fordulhat személyi szabadság megsértésé-
nek panaszával az állami hatóságokhoz. Ugyanez a hely-
zet az elbocsátással is: az intézmény a maga szabályzata, il-
letve a rá vonatkozó egyházi jogszabályok alapján dönti
el, mikor kell egy tagjának távoznia, és ez ellen a határo-
zat ellen nem lehet világi bírósági úton jogorvoslattal élni
(természetesen egy ilyen rendelkezésnek nemcsak – nem
elsôsorban – a tartózkodási hely megválasztása szempont-
jából van jelentôsége).

Önálló problémát jelent a szerzetes jognyilatkozat-
tételi képessége. Az engedelmesség és a szegénység fo-
gadalmából együttesen következik a szerzetesek szerzô-
déskötési képtelensége. A szerzetes elöljárója engedélye
nélkül sem saját, sem pedig intézménye nevében nem ír-
hat alá érvényesen semmilyen szerzôdést.162 A jognyilatko-
zat-tételi képesség szintén a cselekvôképesség része, tehát
csak a Ptk.-ban meghatározottak korlátozhatják. Ha a sze-
mély cselekvôképessége nem korlátozott, a polgári jog
alapján nincs szükség harmadik személy hozzájárulására
a jognyilatkozatai érvényességéhez. A saját nevében a szer-
zetes tehát tehet polgári jogilag érvényes jognyilatkoza-
tot, ennek egyházjogi megítélése pedig nem tartozik a
polgári jog megítélési körébe.

Az intézmény nevében történô nyilatkozattétel kap-
csán a képviselet kérdését kell megvizsgálnunk. Az Egyhá-
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162 Vö. BEYER, J., Il diritto della vita consecrata, Milano 1989. 367–368.
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zi Törvénykönyvben valamely egyházi jogi személy képvi-
selôjeként meghatározott szerzetesek a polgári jog sze-
rint is képviselôi jogkörrel járnak el a 2011. évi CCVI. tv.
8. § (2) bekezdésének recipiáló hatálya miatt. Ugyancsak
az intézmény képviselôje lesz az elöljárói által adott jog-
nyilatkozat-tételi engedéllyel rendelkezô tag, eseti képvi-
selet keretében. Ha azonban az intézmény „alapszabályá-
ban” az adott tag nincs képviselôként meghatározva, és
eseti meghatalmazása vagy megbízása sincsen, az intéz-
ménye nevében tett jognyilatkozata az álképviselet köré-
be fog tartozni163 és kártérítési kötelezettséggel jár.

2.3. Tisztasági fogadalom

A tisztasági fogadalom mindig központi szerepet töltött
be azoknak az életében, akik magukat az Istennek szen-
telték. Így kezdettôl fogva hozzátartozott a szerzetesi élet-
formához, amit az életforma sajátosságai indokolja is. A
Katolikus Egyház házasságjogában a fennálló szerzetesi
fogadalom házassági akadályt képez, tehát az örökfoga-
dalmas szerzetes fogadalma fennállásának ideje alatt nem 
köthet érvényes házasságot az Egyház szabályai szerint.164

Amennyiben polgári házasságot kísérelne megkötni, úgy
azt az Egyház semmisnek tekinti. Az ilyen házassági kísér-
let jogkövetkezménye a szerzetesre nézve egyházi tilalom,
az egyházi büntetôjog alapján, és egyben magánál a tény-
nél fogva elbocsátottnak minôsül, annak minden jogkö-
vetkezményével együtt.165
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163 Ptk. 221. §.
164 1088. kán. Az akadály alóli felmentés, ha az intézmény pápai jo-

gú, az Apostoli Szentszéknek, ha pedig egyházmegyei jogú, úgy a me-
gyéspüspöknek van fenntartva (vö. 1078. kán. 2. §.).

165 1394. kán. 2. §. vö. 694. kán. 1. §.
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Hatályos magyar házassági jog166 nem foglalkozik a há-
zassági akadályok körében az egyház(ak) által támasztott
tilalmakkal, így ezeknek semmilyen polgári jogi joghatása
nincsen.167

3. Összegzés

A fentiek alapján világosan látszik, hogy a kánonjog és a
világi jog kapcsán két önálló jogrendszerrel állunk szem-
ben. Az Egyház és az állam egymástól elválasztott mûkö-
dése azonban nem azt jelenti, hogy a két jogrendben
nem találunk átfedéseket, hiszen a kánonjog által norma-
tív módon szabályozott területek jogalanyai a világi jog-
rend jogalanyai közé tartoznak (pl. szerzetesek), így nem
lehet mindig neutrális a másik jogrend számára az egyik
jogrendben végrehajtott jogcselekmény. Sajátos módon
is igaz ez azokban az esetekben, amikor az egyházjog,
vagy pedig az állami jog recipiálja a másik jogrend elôírá-
sait. Mint láttuk, az Ehtv. állásfoglalása egyértelmû az ál-
lam és az egyház elválasztásának tekintetében, mikor ki-
jelenti, hogy az egyház belsô törvényeinek, szabályainak
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166 A házasságról, családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tör-
vény.

167 Szemben az 1894. évi XXXI. törvénycikkel, amely bevezette
ugyan a kötelezô állami házasságkötést, büntetéssel fenyegetve az en-
nek hiányában egyházi esketést végzô lelkészt, azonban 25. §-ában fel-
mentési lehetôség nélkül megtiltja a házasságkötést az egyházi elöljáró
engedélye nélkül annak, akire nézve egyháza szabályai szerint fogada-
lom vagy egyházi rend alapján házassági tilalom áll fenn. Az egyházi
házasság állami elismerésének a kérdéséhez, vö. FERENCZY R.–SZUROMI,
SZ. A., Az egyházi házasság, mint államilag elismert házassági kötelék (Kriti-
kai megjegyzések jogtörténeti, civiljogi és kánonjogi szempontból)” in Jogtudo-
mányi közlöny 57 (2002) 184–189. FERENCZY R.–SZUROMI SZ. A., Die kirch-
liche Ehe als staatlich anerkannter Ehebund?, in Folia Canonica 6 (2003)
101–111.
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érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható.
Így a világi jog az állami kikényszeríthetetlenség talaján
állva általában semlegesen viszonyul a szerzetesjogon be-
lüli, fogadalmakhoz kapcsolódó kérdésekhez, amelyek-
nek a tulajdonjogot érintô területét a világi jogi szemszö-
gébôl a naturális obligációk közé sorolhatjuk. A mindkét
jogrendben kölcsönösen fennálló utalások és a közös jog-
alanyok mutatják, hogy nem lehetséges a radikális, min-
den érintkezési ponttól mentes elválasztása az egyházi és
állami jogrendnek, így szükség van azok pontos és alapos
ismeretére, hogy az egymással érintkezésben lévô jogsza-
bályok valódi értelmükben kerüljenek alkalmazásra.

88
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V.
A TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGKÉPESSÉGÉNEK 

MEGSZÛNÉSE

1. Bevezetô megjegyzések

Az emberi személy jogképessége alapvetôen a személy lé-
tezéséhez kötôdik, így annak megszûnése a személy „meg-
szûnéséhez”, azaz halálához kapcsolódik. Ez igaz a római
jog felfogására is amellett, hogy ott találunk más jogképes-
séget befolyásoló tényezôket is (vö. capitis deminutio). A ró-
mai jogban a halál tényének bizonyítási kötelezettsége az
arra hivatkozóra hárult. Azokban az esetekben, amelyek-
ben tényekkel nem lehetett bizonyítani a személy elhalá-
lozását, a puszta távollét is szolgálhatott a halállal beálló
jogkövetkezmények kinyilvánításához.168 Ennek a távollét-
nek huzamosabb ideig kellett tartania, amely idôszak alatt
az eltûnt semmilyen életjelet sem adott magáról.169 A bizo-
nyítást megkönnyítette, ha az eltûnés életveszélyes körül-
mények között történt. A halállal hasonló megítélés alá
esô ilyen eltûnés eredményeképpen a feleség új házassá-
got köthetett. Amennyiben az eltûnt személy visszatért jo-
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168 FÖLDI A.–HAMZA G., A római jog története és institúciói, Budapest
1998.3 201.

169 D. 48. 5. 12. 12: Mulier cum absentem virum audisset vita func-
tum esse, alii se iunxit: mox maritus reversus est. quaero, quid adversus
eam mulierem statuendum sit. respondit tam iuris quam facti quaes-
tionem moveri: nam si longo tempore transactio sine ullius stupri pro-
batione falsis rumoribus inducta, quasi soluta priore vinculo, legitimis
nuptiis secundis iuncta est, quod verisimile est deceptam eam fuisse ni-
hil vindicta dignum videri potest: quod si ficta mariti morsargumen-
tumfaciendis nuptiis probabitur praestitisse, cum hoc facto pudicitia la-
boretur. KRUEGER, P.–MOMMSEN, T. (ed.), Institutiones, Digesta (Corpus
iuris civilis I), Berolini 1905 (repr. Berlin 1954, Hildesheim 2008) 796.
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gai teljesen visszaálltak, kivéve, ha a távollét oka hadifog-
ság volt.170 A hadifoglyot a római jog rabszolgának minôsí-
tette, így a hadifogságba esett római polgár elvesztette sze-
mélyi és vagyoni jogait fogságának idejére. A fogságból
kiszabadult polgár jogai csak részben álltak helyre, így ko-
rábbi manus nélkül kötött házassága már nem. 

A római jog erôteljes befolyást gyakorolt a kánonjogra
különösen a 11. század végétôl.171 Ennek köszönhetôen a
személy jogképességének megszûnésére vonatkozó jogi
álláspont, hangsúlyeltolódásokkal ugyan, de tükrözte a
római jogi gyökereket. A halál tényét alapvetôen az egy-
ház által vezetett halotti anyakönyv igazolta.172 Ebbôl kifo-
lyólag a halál megállapítása, illetve a holtnak nyilvánítási
eljárás, az egyházi bíróságok hatáskörébe tartozott a mo-
dern korig. A jogvélelem, a római alapállással szemben,
az eltûnt személyt holtnak tekintette, amely kimondható
volt a távollét huzamossága, illetve a veszélyhelyzetben
való eltûnés esetében. Ezek az eljárások fontosak voltak 
az örökösödés, de az újraházasodás lehetôsége miatt is.173

A 19. századra általánosan elvált egymástól az egyházi és
állami kompetencia az örökösödés és a házasság terüle-
tén is,174 így azóta, az egyházi halotti anyakönyv kiállítása,
más esetekben pedig a holttányilvánítási eljárás lefolyta-
tása, alapvetôen a szabad állapot meghatározására szolgál
az egyházjogban, állami jogkövetkezmények nélkül.  
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170 DÖMÖTÖR, L., A hadifoglyok jogállása a római jogban (Eötvös Ló-
ránd Tudomány Egyetem Jogi Tanulmányok), Budapest 1997. 

171 ERDÔ, P., Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione,
Roma 1999. 35–36.

172 SZUROMI SZ. A., Egyházi intézménytörténet (Bibliotheca Instituti
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány 
nominatae I/5), Budapest 2003. 143–149.

173 MEZEY B. (szerk.), Magyar jogtörténet, Budapest 1996. 76. 
174 SZUROMI SZ. A., Megjegyzések az egyház és állam modern kori viszonyá-

nak változásaihoz, in Jogtörténeti szemle 2 (2003) 7–13, különösen 8.
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2. A halál idôpontja a magyar polgári jogban

Magyarországon az 1894. június 24-én szentesített és jú-
lius 1-jén kihirdetett 1894. évi XVI. tc. rendezte a polgári
örökösödési eljárást. E szerint az örökösödési eljárás meg-
indítására az örökhagyó elhunyta vagy holtnak nyilvání-
tása után kerülhetett sor, vagy hivatalból, vagy valamely
érdekelt fél kérésére.175 Az egyes eseteket a 2. és 3. §§ ne-
vesítették.176 Az állami anyakönyvezésrôl szóló 1894. de-

91

175 1894. évi XVI. tc. az örökösödési eljárásról, 1. §. Magyar Törvénytár
(1894–1895. évi törvénycikkek), Budapest 1897. 99. 

176 2. §. Hivatalból indítandó meg az örökösödési eljárás: 
(1) ha az örökös, az utóörökös, vagy a kötelesrészre jogosított, kis-

korú (…) gondnokság alá van helyezve, avagy méhmagzat, vagy még
meg nem született személy (vö. 102. §.); (2) ha még csak létesítendô
közérdekû alapítvány van örökösi vagy utóörökösi minôségben érde-
kelve; (3) ha az örökös, az utóörökös, vagy kötelesrészre jogosított
(…) ismeretlen helyen távol van; (4) ha tudvalevô örökös általában
nem létezik; (5) [4. §. Ha a hagyatékhoz ingatlan vagyon tartozik és
az örökhagyó halálától /a holtnak nyilvánító ítélet jogerôre emelke-
désétôl/ számított három hónap alatt sem az örökösödési eljárás
megindítását nem kérte az érdekeltek valamelyike, sem pedig ugyan-
ezen határidô alatt örökösödési vagy hagyományi bizonyítvány kiadá-
sa iránti kérelmet elô nem terjesztettek (…); 69. §. Ha a hagyatékhoz
tartozó, de az örökhagyó tulajdonául még be nem jegyzett ingatlan
mint örökség vagy hagyomány szállott az örökhagyóra: a még le nem
tárgyalt kapcsolatos egy vagy több elôzô hagyaték tárgyalását hivatal-
ból meg kell indítani. (…)].

3. §. Megindítandó az örökösödési eljárás, ha annak megindítását
kéri: 1. az örökös, a kötelesrészre jogosított, vagy az utóörökös; 2. a
végrendeleti végrehajtó; 3. olyan hagyományos, esetleg utóhagyomá-
nyos, akinek a hagyatékhoz tartozó ingatlan van hagyományozva,
avagy olyan hitelezô, akinek a javára a hagyatékhoz tartozó ingatlan-
ra vagy jelzálogos követelésre (…) föltételes végrehajtási zálogjog van
bekebelezve (…); végre az, akinek a javára a hagyatékhoz tartozó in-
gatlanra, tulajdoni igény alapján (…) zárlat rendeltetett és följegyez-
tetett (…). 
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cember 9-én jóváhagyott és ugyanazon év december 18-án 
kihirdetett 1894. évi XXXIII. tc. 1. §-ában rögzítette, hogy
a születések, házasságok és halálesetek közhitelû nyilván-
tartására az állami anyakönyvek hivatottak, de egyben ar-
ról is rendelkezett, hogy a törvény hatálybalépése elôtt
vezetett egyházi anyakönyvekbôl továbbra is kiállíthatók a
korábbi idôszakot érintô közhitelû kivonatok az illetékes
egyházi hatóság által.177 Ezzel lényegében megtörtént Ma-
gyarországon az örökösödés, a házasságkötés és az anya-
könyvezés szekularizációja, azaz leválasztása az egyházi ad-
minisztrációról.178

Az 1894. évi XXXIII. tc. III. fejezetében a halotti anya-
könyvekrôl intézkedve kitért a holttányilvánítás kérdésé-
re. A 74. §. szerint holttányilvánítás esetében a halotti
anyakönyvbe való bejegyzéshez szükséges a bíróság jog-
erôs határozatának a lakóhely szerint illetékes községi
anyakönyvvezetôvel, vagy a születési hely szerinti anya-
könyvi hivatallal való hivatalos közlése. Ilyenkor a halotti
anyakönyvbe be kell vezetni a holttá nyilvánító határoza-
tot kimondó bíróság pontos megjelölését, a határozat
idejét és számát és a határozatban megjelölt vélelmezett
halálozási dátumot. 

A 2014. március 15-ével hatályon kívül kerülô 1959. évi
IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrôl179 22. §-a szerint a jogké-

92

177 Vö. 1894. évi XXXIII. tc. 94. §.
178 FERENCZY R.–SZUROMI SZ. A., Az egyházi házasság mint államilag el-

ismert házassági kötelék (kritikai megjegyzések jogtörténeti, civiljogi és kánon-
jogi szempontból), in Jogtudományi közlöny 57 (2002) 184–189, különösen
185; vö. SZUROMI SZ. A., Változások a katolikus egyház jogintézményeinek ál-
lamilag elismert kompetenciájában Magyarországon (1894–1918), in Jogtör-
téneti szemle 3 (2007) 64–67.

179 A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. tv-t a 2013. évi
CLXXVII tv. 67. § b) pontja 2014. március 15-vel hatályon kívül helyez-
te, és ugyanezen határdátummal az új, 2013. évi IV. tv. a Polgári Tör-
vénykönyvrôl lép hatályba.
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pesség megszûnése a halál beálltával történik.180 Ennek
pontos meghatározása mindig komoly nehézséget rótt 
az orvostudományra és a jogalkalmazóra egyaránt. Jelen-
leg általában az abszolút egyenes vonalú EEG-lelet és az
izomzat teljes atoniája olyan jelentôs tények, amelyek lé-
nyegileg befolyásolják a halál beálltának kinyilvánítását.181

3. A holtnak nyilvánítás 
és a halál tényének megállapítása

A jelenlegi magyar magánjog a minden életjel nélkül el-
telt meghatározott idejû huzamos távollétet kívánja meg
az eltûnt személy holttányilvánításához. Ennek a Ptk. 
23. §-a értelmében öt évnek kell lennie. Magyarországon
az igazságügy miniszter jogkörébe tartozik a halál tényé-
nek megállapítására vonatkozó eljárás szabályozása, amely 
rendeleti úton történik.182 A Ptk. megkülönbözteti a holt-
nak nyilvánítást a halál tényének megállapításától. Míg az
elôzôrôl azokban az esetekben beszélhetünk, amikor a
személy elhunytáról nem áll rendelkezésre adat,183 addig
az utóbbi azokban az esetekben lehetséges, ha a halál té-
nye ugyan bizonyos, de annak pontos körülményei (vö.
idô, hely) ismeretlenek. A halál beálltának pontos napja
a halál ténye megállapításának esetében aprólékos vizsgá-
latot igényel, melyrôl a Ptk. 24. § (1) rendelkezik. Ha
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180 VILÁGHY M.–EÖRSI GY., Magyar polgári jog, I. Budapest 1965. 98.
181 Vö. KECSKÉS L., Magyar polgári jog. Általános rész, II: A személyek 

joga (Dialog Campus Tankönyvek), Budapest–Pécs 1999. 72–74.
182 Ptké. I. 15. §.
183 PK 1. sz.: A bíróság az eltûnt személyt holtnak nyilvánító határo-

zatában a halál helyét nem állapítja meg. Ha a halál helye a bizonyítási
eljárás adatai alapján ismertté válik, a halál ténye megállapításának
van helye.
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mégsem lehetséges pontosan megállapítani ezt az idô-
pontot, akkor azt a jog az eltûnést követô hónap tizenötö-
dik napjában határozza meg.184 Amennyiben a késôbbiek-
ben újabb adatok válnának ismertté a halál idôpontjáról,
úgy lehetôség van bírósági úton a korábban rögzített idô-
pont megváltoztatására,185 sôt a holtnak nyilvánító határo-
zat hatályon kívül helyezésére.186 A dolog természetébôl
következik, hogy ha a holtnak nyilvánított elôkerül, akkor
a holtnak nyilvánító határozat magánál a ténynél fogva
semmissé válik. 

A házastársat holtnak nyilvánító határozat jelentôs az
öröklés megnyílása, illetve az életben maradt fél szabad
állapota és házasságkötésre való képessége, továbbá az
apaság vélelme szempontjából. Fontos azonban megje-
gyeznünk, hogy nem a holtnak nyilvánító határozattal
szûnik meg a korábbi házasság, hanem a holttányilvánító
határozat birtokában megkötött új házasság bontja azt
fel.187 Kivételt képez az az eset, amikor bármelyik házasu-
lónak tudomása van a holttányilvánító határozat kijelen-
tésének valótlanságáról, azaz hogy a korábbi házastárs ha-
lála nem következett be. 
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184 Vö. Ptk. 24. § (2).
185 Ptk. 25. § (2).
186 Ptk. 25. § (3) Ha bebizonyosodik, hogy a holtnak nyilvánított a

határozatban alapul vett idôpontnál késôbb tûnt el, és a holtnak nyil-
vánítás feltételei nem állnak fenn, a bíróság a holtnak nyilvánító hatá-
rozatot hatályon kívül helyezi. A határozat alapján beállott jogkövet-
kezmények – ha jogszabály kivételt nem tesz – semmisek. 

187 Vö. Csjt. 17. § (2).
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4. A házastárs holtnak nyilvánításáért folyó eljárás 
a hatályos kánonjogban

A kánonjog a házastárs holtnak nyilvánításáért folyó eljá-
rásról beszél, amibôl kitûnik, hogy a hatályos egyházjog
rendszerében a holtnak nyilvánítás a házasságra gyako-
rolt jogkövetkezmények miatt fontos, nem pedig az örök-
lés szempontjából, hiszen ez a terület a 19. században tel-
jesen átkerült állami kompetenciába.188 Az 1983. január
25-én kihirdetett hatályos Egyházi Törvénykönyv az 1707.
kánonban foglalkozik a kérdéssel.189 Az ott említett rend-
kívüli eljárás az elhunyt házastársának területileg ille-
tékes megyéspüspöke vezetésével folyik,190 annak ellené-
re, hogy az 1917. évi Codex iuris canonici-t kommentáló
néhány neves szerzô egyes esetekben megfelelônek tar-
totta a jegyesvizsgálatot lefolytató plébános erkölcsi meg-
gyôzôdését (pl. tanúk által), az elôzô házastárs halálának
tényérôl, azaz a szabad állapotról.191 A holttányilvánítási
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188 Vö. pl. Magyarországon: ZLINSZKY J., A magyar örökösödési jog és az
európai jogfejlôdés, Budapest 1877. 258–260.

189 1707. kán. 1. §. Ha a házastárs halálát nem lehet hiteles egyházi
vagy világi okirattal igazolni, a másik házastárs csakis akkor tekinthetô
a házassági köteléktôl szabadnak, ha a megyéspüspök holtnak nyilvá-
nítási nyilatkozatot adott ki.

2. §. Az 1. §-ban említett nyilatkozatot a megyéspüspök csak akkor
adhatja ki, mikor megfelelô vizsgálatok végzése után tanúk vallomásá-
ból, a közvéleménybôl vagy jelekbôl erkölcsi bizonyosságot szerzett a
házastárs haláláról. A házastárs puszta távolléte, ha hosszasan tart is,
nem elegendô.

3. §. Bizonytalan és bonyolult esetekben a püspök kérje ki az
Apostoli Szentszék tanácsát.

190 Vö. MELLI, R., Il processo di morte presunta, in I procedimenti speciali
nel diritto canonico (Studi Giuridici 27), Città del Vaticano 1992. 217–224.

191 CAPPELLO, F. M., De Matrimonio, Roma 1933, n. 396.
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eljárás lefolytatására az eredeti házasság megkötésének
helye szerint illetékes ordinárius jogosult.192 A halál té-
nyét a kánonjog szerint elégségesen igazolja hiteles világi
vagy egyházi okirat: azaz halotti anyakönyvi kivonat. Más
a helyzet a holttányilvánítás tényével, illetve a holttányil-
vánítási eljárással. Az 1707. kánon általánosságban rögzíti
az ilyen esetekben lefolytatandó eljárást és a felhasználha-
tó bizonyítási módokat. Legfontosabb forrás a tanúkihall-
gatás, a vallomások és a közvélemény. Ezekbôl a püspök-
nek döntése meghozatalához erkölcsi bizonyosságra kell
jutnia az eltûnt személy halálát illetôen. A CIC leszögezi,
hogy a puszta távollét a legtöbb állam polgári jogi állás-
pontjával szemben, nem elégséges indok a holttányil-
vánító határozat meghozatalára.193 Ezt a hagyományos
egyházjogi meggyôzôdést képviseli például VI. Piusz pá-
pának (1775–1799) a prágai érsekhez címzett 1789. július
11-i levele.194 Ennek az alapelvnek köszönhetô, hogy az
egyházi bíróság nem fogadja el az állami holtnak nyilvá-
nító bírósági határozatot bizonyító erejûnek, hanem
önálló vizsgálatot rendel el. A vizsgálat megindításához
azonban nem szükséges az állam által megkívánt öt év el-
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192 Vö. CIC (1917) Can. 1964; JULIEN, A. R., Proof of death cases
involving military personnel killed or missing as the result of war action, in
The Jurist 6 (1946) 1–38, különösen 6. E szerzô szerint egyes esetekben
az új házasság megkötésének helye szerinti ordinarius is illetékes lehet
az eljárás lefolytatásában, vö. uo.

193 Vö. WOESTMAN, M., Special Marriage Cases, Ottawa 1994. 141–144.
194 Vö. AAS 2 (1910) 200: (…) solam coniugis absentiam atque 

omnimodum eiusdem silentium satis argumentum non esse ad mortem
comprobandam, ne tum quidem cum edicto regio coniux absens evoca-
tus (…).
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telte. A Szent Officium 1670. augusztus 21-e195 óta többször
adott ki olyan rendelkezést, amely a holttá nyilvánítás kér-
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195 195 (…) 1. Imprimis testis moneatur de gravitate iuramenti, in
hoc praesertim negotio pertimescendi, in quo divina simul et humana
maiestas laeditur ob rei de qua tractatur importantiam et gravitatem,
et quod imminet poena triremium et fustigationis deponenti falsum.

2. Interrogetur de nomine, cognomine, patria, aetate, exercitio et
habitatione.

3. An sit civis exterus, et, quatenus sit exterus, a quanto tempore
est in loco in quo testis ipse deponit.

4. An ad examen accesserit sponte, vel requisitus: si dixerit acces-
sisse sponte, a nemine requisitum, dimittatur, quia praesumitur men-
dax: si vero dixerit accessisse requisitum, interrogetur a quo vel a qui-
bus, ubi, quando, quomodo, coram quibus et quoties fuerit requisitus,
et an sciat adesse aliquid impedimentum inter contrahere volentes.

5. Interrogetur, an sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid
datum, promissum, remissum vel ablatum a contrahere volentibus, vel
ab alio ipsorum nomine.

6. Interrogetur, an cognoscat ipsos contrahere volentes, et a quanto
tempore, in quo loco, qua occasione, et cuius qualitatis vel conditionis
existant. Si responderit negative, testis dimittatur; si vero affirmative: 

7. Interrogetur, an contrahere volentes sint cives vel exteri. Si re-
sponderit esse exteros, supersedeatur in licentia contrahendi, donec
per litteras Ordinarii ipsorum contrahere volentium doceatur de eo-
rum libero statu, de eo tempore quo permanserunt in sua civitate vel
dioecesi. Ad probandum vero eorumdem contrahere volentium sta-
tum liberum pro reliquo temporis spatio, scilicet usque ad tempus
quo volunt contrahere, admittantur testes idonei qui legitime et con-
cludenter deponant statum liberum contrahere volentium, et red-
dant sufficientem rationem causae eorum scientiae, absque eo quod
teneantur deferre attestationes Ordinariorum locorum in quibus
contrahere volentes moram traxerunt. Si vero responderit contrahere
volentes esse cives:

8. Interrogetur sub qua parochia hactenus contrahere volentes
habitarunt, vel habitent de praesenti. Item an ipse testis sciat aliquem
ex praedictis contrahere volentibus quandoque habuisse uxorem vel
maritum, aut professium fuisse in aliqua Religione approbata, vel sus-
cepisse aliquem ex Ordinibus sacris, Subdiaconatum scilicet, Diacona-
tum vel Presbyteratum vel habere aliud impedimentum, ex quo non 
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dését érintette.196 Ezek közül, az eljárás menetét illetôen,
mind a mai napig az 1868. május 13-i rendelkezés az
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possit contrahi matrimonium. Si vero testis responderit non habuisse
uxorem vel maritum, neque aliud impedimentum ut supra: 

9. Interrogetur de causa scientiae, et an sit possibile quod aliquis
ex illis habuerit uxorem vel maritum vel aliud impedimentum etc., et
quod ipse testis nesciat. Si responderit affirmative, supersedeatur, nisi
ex aliis testibus probetur concludenter non habuisse uxorem vel mari-
tum, neque ullum aliud impedimentum etc. Si vero responderit nega-
tive:

10. Interrogetur de causa scientiae, ex qua deinde iudex colligere
poterit an testi sit danda fides. Si responderit contrahere volentes
habuisse uxorem vel maritum, sed esse mortuos:

11. Interrogetur de loco et tempore quo sunt mortui, et quomodo
ipse testis sciat fuisse coniuges, et nunc esse mortuos. Et respondeat
mortuos fuisse in aliquo hospitali, vel vidisse sepeliri in certa ecclesia,
vel occasione militiae sepultos fuisse a militibus, non detur licentia
contrahendi nisi prius recepto testimonio authentico a rectore hospi-
talis in quo praedicti decesserunt, vel a rectore ecclesiae in qua huma-
ta fuerunt eorum cadavera, vell, si fieri potest, a duce illius cohortis in
qua descriptus erat miles. Si tamen huiusmodi testimonia haberi non
possunt, Scra Congregatio non intendit excludere alias probationes,
quae de iure communi possunt admitti, dummodo sint legitimae et
sufficientes.

12. Interrogetur, an post mortem dicti coniugis defuncti, aliquis
ex praedictis contrahere volentibus transierit ad secunda vota. Si re-
sponderit negative:

13. Interrogetur, an esse possit quod aliquis ex illis transierit ad se-
cunda vota absque eo quod ipse testis sciat. Si responderit affirmative,
supersedeatur in licentia donec producantur testes, per quos negativa
coarctetur concludenter. Si vero negative:

14. Interrogetur de causa scientiae, quae perpensa, iudex poterit
iudicare, an sit concedenda licentia vel non. Si contrahentes sunt vagi
non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fides Or-
dinariorum suorum se esse liberos; et in aliis servata forma Concilii
Tridentini in cap. Multi, Sess. 24 (…). GASPARRI, P.–SERÉDI, J. (ed.),
Codicis iuris canonici fontes, IV. Roma 1926. 23–24.

196 S. OFFIC. (Nankin), Titio capto (22 mart. 1865): GASPARRI, P.–
SERÉDI, J. (ed.), Codicis iuris canonici fontes, IV. 256. S. OFFIC., Matrimonii 
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irányadó, amelyet 1910-ben az Acta Apostolicae Sedis-ben is
közzétett a Szentszék.197 A holttányilvánítási eljárást kez-
deményezô kérelmet az egyedül maradt házastársnak
szükséges benyújtania. Ezt követi az eljárás megindítása,
amelyben helyet kap az egyedül maradt házastárs esküje.
A területileg illetékes megyéspüspök vezetésével foly-
tatott vizsgálatnak ki kell terjednie a távollét tényére és
helyére. Bizonyító erôvel bírhat bárminemû közhitelû
okirat, amely a halál tényét igazolja (plébániai levéltár,
katonai nyilvántartás, helyi hivatalos okirat).198 A vizsgálat
magában foglalja az eltûnt személlyel kapcsolatos alap-
vetô, azaz a lakóhely szerint területileg illetékes plébánia
anyakönyvében szereplô adatok összegyûjtését, illetve to-
vábbi kiegészítô információk elemzését. Ennek megisme-
réséhez igénybe veszi az eltûnés helyének egyházi intéz-
ményi rendszerét egészen a plébániai anyakönyvezés
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vinculo (13 mai. 1868): GASPARRI, P.–SERÉDI, J. (ed.), Codicis iuris cano-
nici fontes, IV. 306–309. S. OFFIC., Quemadmodum matrimonii (20 iun.
1883) [Pars II. Tit. VI, Art. 4]: GASPARRI, P.–SERÉDI, J. (ed.), Codicis iuris
canonici fontes, IV. 405–408. S. OFFIC., Ingentes bellorum (12 iun. 1822):
AfkKR 16 (1869) 186–187. S. OFFIC., Se il Vescovo (1 feb. 1865): GASPAR-
RI, P.–SERÉDI, J. (ed.), Codicis iuris canonici fontes, IV. 254–255. S. OFFIC.,
Ut sua christifidelium (22 aug. 1890): GASPARRI, P.–SERÉDI, J. (ed.), Codi-
cis iuris canonici fontes, IV. 454–456. S. OFFIC., Humiliter expetitur (6 mai.
1891): GASPARRI, P.–SERÉDI, J. (ed.), Codicis iuris canonici fontes, IV.
461–463. S. OFFIC., Huic Supremae Congregationi (20 iul. 1898): ASS 31
(1899) 253–254. A késôbbiekhez vö. Leges Ecclesiae post Codicem iuris ca-
nonici editae, VII. Romae 1994. 10369/465-ös jegyzet. 

197 AAS 2 (1910) 199–203.
198 2. Hinc ad praescriptum eorumdem Sacrorum Canonum, docu-

mentum authenticum obitus diligenti studio exquiri omnino debet;
exaratum scilicet ex regestis paroeciae, vel xenodichii, vel militiae, vel
etiam, si haberi nequeat ab auctoritate ecclesiastica, a gubernio civili
loci in quo, ut supponitur, persona obierit. AAS 2 (1910) 200. 
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szintjéig.199 Ha nem áll rendelkezésre dokumentum, úgy
tanúkihallgatások útján szükséges a további bizonyítékok
összegyûjtése. A tanúknak közhitelûeknek, és olyanoknak 
kell lennie, akik ismerték az elhunytat (közvetlen vagy
közvetett ismeret). A tanúkihallgatás eredményének egy-
behangzónak kell lennie a tényben és a körülményekben
is. Ezért a kihallgatást többször meg lehet ismételni, bele-
értve az új tanúk felsorakoztatásának lehetôségét. A köz-
vetett ismeretbôl származó állításoknak lehetôleg az ere-
deti forrását is meg kell vizsgálni.200 Az eljárás nevesít olyan 
veszélyhelyeteket, amelyekben való eltûnés a halál tényét
valószínûsíti. Ilyen a háború és a tengeri hajóút, azonban
ezekben az esetekben is szükséges az eltûnés apróléko-
sabb vizsgálata.201 A háborús körülmények csak akkor ve-
hetôk figyelembe, ha olyan katonáról van szó, akirôl meg-
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199 Vö. SAID, M., De Processu Praesumptae Mortis Coniugis, in GROCHO-
LEWSKI, Z.–ORTI, V.C. (ed.), Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii
Card. Sabattini (Studi giuridici 5), Città del Vaticano 1984. 450.

200 3. Porro quandoque hoc documentum haberi nequit; quo casu
testium depositionibus supplendum erit. Testes vero duo saltem esse
debent, iurati, fide digni, et qui facto proprio deponant, defunctum
cognoverint, ac sint inter se concordes quoad locum, et causam obitus
aliasque substantiales circumstantias. Qui insuper, si defuncti propin-
qui sint, aut socii itineris, industriae, vel etiam militiae, eo magis pluri-
mi faciendum erit illorum testimonium. AAS 2 (1910) 200–201.

201 (…) Alia ex rerum adiunctis pro varia absentiae causa colligi in-
dicia sic potuerunt:

Si ob militiam abierit, a duce militum requiratur quid de eo sciat;
utrum alicui pugnae interfuerit; utrum ab hostibus fuerit captus; num
castra deseruerit, aut destinationes periculosas habuerit etc.

Si negotiationis causa iter susceperit inquiratur, utrum tempore itine-
ris gravia pericula fuerint ipsi superanda: num solus profectus fuerit,
vel pluribus comitatus: utrum in regionem ad quam se contulit super-
venerint seditiones, bella, fames, et pestilentiae etc., etc.

Si maritimum iter fuerit aggressus, sedula investigatio fiat a quo portu
discesserit; quinam fuerint itineris socii; quo se contulerit; quod 
nomen navis quam conscendit; quis eiusdem navis gubernator; an 
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állapítható, hogy ténylegesen részt vett a harcokban, és
azóta nem adott magáról életjelet, annak ellenére, hogy
elégséges idô eltelt az ellenség kapitulációja óta; az apró-
lékos és mindenre kiterjedô nyomozás nem tudott semmi
tényt felmutatni az eltûnt életbenmaradása mellett;
házasélete boldog volt és nincsen értelmes indok az eltû-
nésére; továbbá valószínû hosszúságú idô eltelte.202 Egyál-
talán nem elégséges viszont a halál tényének megállapítá-
sához pusztán az egyes újságokban nyilvánosságra hozott
halálozási lista. 

A Szentségi Kongregáció a II. világháború alatt, 1941.
június 29-én újabb instrukciót tett közzé, amely a jegyes-
vizsgálat során, az elôzô házastárs halálát igazoló valami-
lyen hivatalos dokumentum bemutatását tette szükségessé
ahhoz, hogy a plébános megengedetten közremûköd-
hessen a házasság kiszolgáltatásánál. A hatályos Egyházi
Törvénykönyv 1056. és 1066. kánonja alapján a jegyesvizs-
gálatot vezetô papnak meg kell gyôzôdnie arról, hogy
nem akadályozza semmi a házasság szentségének érvényes
és megengedett kiszolgáltatását. A házasság lényegi tulaj-
donságai közé tartozó egységbôl és felbonthatatlanságból
következik, hogy az újabb egyházi házasságot megkötni kí-
vánó krisztushívônek hitelt érdemlôen bizonyítani kell
elôzô házasságának megszûntét, azaz ebben az esetben
elôzô házastársa halálát.203 Erre elegendô lehet az állami
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naufragium fecerit; an societas quae navis cautionem forsan dedit,
pretium eius solverit; aliaeque circumstantiae, si quae sint, diligenter
perpendantur. AAS 2 (1910) 202.

202 Vö. S. C. DE SACR. (1 iul. 1929): AAS 21 (1929) 360.
203 CAPARROS, E.–THÉRIAULT, M.–THORN, J. (ed.), Code of Canon Law

annotated. Latin-English edition of the Code of Canon Law and English-
language translation of the 5 th Spanish-language edition of the commentary
prepared under the responsibility of the Instituto Martín de Azpilcueta, 
Montréal 1993. 1053.
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halotti anyakönyvi kivonat (vö. 1540. kán.), vagy az egyhá-
zi holttányilvánító határozat bemutatása, de semmi esetre
sem az állami hatóság holtnak nyilvánító határozata.

Amennyiben a tanúk és a közvélemény hangsúlyosabb
része, a vizsgálat során feltárt adatokkal együtt erkölcsi bi-
zonyosságra vezetik a püspököt a halál tényérôl,204 úgy ha-
tározatban mondja ezt ki. Nehezebb ügyekben kérheti 
a Szentszék segítségét,205 ami nyilvánvalóan elsôsorban
nemzetközi ügyek esetében ajánlott.206 Az eljárás alapve-
tôen adminisztratív jellegû, ebbôl következik, hogy a kö-
telékvédô alkalmazása ezekben az esetekben nem köte-
lezô. Az ügyész beavatkozása viszont, mivel közjót érintô
ügyrôl van szó, elengedhetetlen.207 Ha nem sikerül az or-

102

204 8. Fama quoque aliis adiuta adminiculis argumentum de obitu
constituit, hisce tamen conditionibus, nimirum: quod a duobus saltem 
testibus fide dignis et iuratis comprobetur, qui deponant de ratio-
nabili causa ipsius famae: an eam acceperint a maiori et saniore parte
populi, et an ipsi de eadem fama recte sentiant; nec sit dubium illam
fuisse concitatam ab illis, in quorum commodum inquiritur. AAS 2
(1910) 202.

205 10. Haec omnia pro opportunitate casuum Sacra haec Congre-
gatio diligenter expendere solet; cumque de re gravissima agatur,
cunctis aequa lance libratis, atque insuper auditis plurium theologo-
rum, et iurisprudentum suffragiis, denique suum iudicium pronun-
ciat, an de tali obitu satis constet, et nihil obstet quominus petenti
transitus ad alias nuptias cincedi possit.

11. Ex his omnibus Ecclesiastici Praesides certam desumere pos-
sunt normam quam in huiusmodi iudiciis sequantur. Quod si, non ob-
stantibus regulis hucusque notatis, res adhuc incerta et implexa illis
videatur, ad Sanctam Sedem recurrere debebunt, actis omnibus cum
ipso recursu transmissis, aut saltem diligenter expositis. AAS 2 (1910)
202–203; vö. CIC 1707. kán. 3. §.

206 Vö. DOHENY, W., Canonical Procedure in Matrimonial Cases, II. Mil-
waukee 1944. 609–614.

207 CIC 1430. kán.; vö. CAPARROS, E.–THÉRIAULT, M.–THORN, J.
(ed.), Code of Canon Law annotated, 1054.
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dináriusnak, vagy megbízottjának erkölcsi bizonyosságra
jutni az eltûnt személy halálának tényét illetôleg nem
lehetséges az érseki, vagy Magyarországon, a prímási bí-
rósághoz fellebbezni, közigazgatási eljárásról lévén szó.
Lehetôség van ellenben a Szentségi és Istentiszteleti
Kongregációhoz való felfolyamodásra.208

Az 1868-ban kiadott szentszéki rendelkezés óta immár
lassan másfél évszázad telt el, amely idôszak alatt számos
háború és katasztrófa történt szerte a világban, különö-
sen az I. és II. világháború eseményei; a koreai, a vietna-
mi, az afganisztáni, az iraki, stb. háborús konfliktusok; de
beszélhetnénk földrengésekrôl, vulkánkitörésekrôl, szö-
kôárakról, földcsuszamlásokról; a légi, vízi, illetve száraz-
földi közlekedésben bekövetkezett katasztrófákról. Tény,
hogy ezek az események komoly nehézség elé állították a
jogszabályi kereteket követô hatóságokat. 1946-ban Al-
fred R. Julien, az USA Massachusetts államában mûködô
brighton-i Szent János Szeminárium kánonjogász profesz-
szora alapvetô elemzést tett közzé az 1868-as norma és az
azt követô szentszéki instrukciók háborús helyzetben való
alkalmazhatóságáról.209 Ennek alapján – és figyelembe vé-
ve az azóta eltelt fél évszázad tapasztalatát – egyértelmûen
látszik, hogy bár, amint korábban említettük, az egyház-
jog nem fogadja el az állami holttányilvánítási határoza-
tot, mégis a II. világháború idejére – azt követôen pedig
folyamatosan fejlesztve – az egyes harcászati területeknek
(szárazföldi, légi, tengeri haderô) olyan adminisztratív, il-
letve nyomozati bázisa jött létre, melynek az eredményei
nagyban elôsegíthetik a vizsgálatot folytató egyházi ható-
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208 CAPARROS, E.–THÉRIAULT, M.–THORN, J. (ed.), Code of Canon Law
annotated, 1054.

209 JULIEN, A. R., Proof of death cases involving military personnel killed
or missing as the result of war action, in The Jurist 6 (1946) 1–38.
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ság erkölcsi bizonyosságra való eljutását a halál tényét il-
letôleg.210 Julien professzor véleménye szerint a katonai
szervezetek meglehetôsen kis hibaszázalékkal informá-
lódtak az eltûnt személyekrôl 1946-ig, így mindenképpen
ajánlott, különösen a Szentszék hivatalos képviselôjén,
vagy a tábori ordinariátuson keresztül lefolytatott infor-
máció csere az eltûntek személyérôl.211

Áttekintve viszont a II. világháború utáni háborús
konfliktusok statisztikáját, szemmel látható, hogy ez a
megállapítás még mindig nem jelenthet elégséges alapot
az egyházi holttányilvánítás automatikus kimondására,
hiszen nem egyszer jóval a háború befejezôdése után ke-
rültek napvilágra börtönben, vagy kórházban, illetve más
– a vizsgálatot végzôk számára – felkutathatatlan helyen
lévô személyekrôl újabb adatok. Sôt ide sorolhatók azok
az esetek is, amikor a személy azonosítása nehézségbe üt-
közik pl. amnézia miatt. 

Abban az esetben, ha a holttányilvánítási eljárás pozi-
tív eredménnyel zárul, akkor hivatalos határozat szük-
séges a halál tényérôl, mivel az érinti a személy szabad 
állapotát.212 Ezt a határozatot be kell jegyezni a megke-
reszteltek anyakönyvébe, ott ahol az életben maradt há-
zastársat keresztelték. A holtnak nyilvánító egyházi hatá-
rozat után lehetôség van új egyházi házasságkötésre, de
nem ez, hanem a halál ténye szünteti meg az elsô házassá-
got. Így, abban az esetben, ha a házastárs visszatér, az
újonnan kötött házasság, mint házassági akadállyal – fenn
álló házassági kötelék – kötött, érvénytelen.213
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210 JULIEN, A. R., Proof of death cases, 17–29.
211 JULIEN, A. R., Proof of death cases, 31, 38.
212 CIC 1400. kán.; vö. CIC (1917) Can. 1552 §. 2. 
213 ERDÔ P., Egyházjog (Szent István könyvek 7), Budapest 2005.4

533.
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5. Összegzés

A fentiek alapján világosan kitûnik, hogy a holttányilvání-
tás magánjogi és kánonjogi szabályozása között alapvetô
elméleti és eljárási különbség van. A magyar magánjog a
társadalomban tevékenykedô egyes személyek közötti vi-
szonyok normatív és konfliktus megoldó rendezésére tö-
rekszik a jogbiztonság elvének szem elôtt tartásával. Ép-
pen ezért meghatározott idô intervallum elteltéhez köti a
holttányilvánítási eljárás megindíthatóságát, és nem fo-
gadja el a kánoni holttá nyilvánító határozatot. Így ugyan
tartalmi szempontból elmarad a tényeket és a körülmé-
nyeket aprólékosan elemzô vizsgálat, de elkerülhetôvé vá-
lik az elhúzódó jogbizonytalanság, különös tekintettel az
újabb házasság megkötésére nézve. Ezzel egyúttal azon-
ban a jogalkotó az eltûnt házastárs jogait is védi, amikor
nem elégszik meg a holtnak nyilvánító határozat ki-
mondásával a szabad állapot elnyeréséhez, hanem az elô-
zô házasság felbomlását az újabb házasság megkötéséhez
kapcsolja. A kánonjog saját szakrális jogrendjének alap-
elvébôl indul ki, amely a házasságot felbonthatatlannak
és szentségnek tekinti. Ezt a felbonthatatlanságot védi az
a részletekbe menô nyomozás, amelynek a holttányilvá-
nító határozatot kimondót el kell vezetni arra az erkölcsi
meggyôzôdésre, hogy az eltûnt személy ténylegesen nem
él. Logikus azonban, hogy ez a nyilatkozat nem elsôdlege-
sen idôtávhoz, hanem a tények és a körülmények lelkiis-
meretes elemzéséhez kötôdik. A kétfajta (állami – egyhá-
zi) holtnak nyilvánító eljárás alapvetô különbözôségébôl
fakad az eredményben való eltérés lehetôsége. Egyedi
problémát jelent a holttányilvánított házastárs visszatérte,
mivel a magyar magánjogban, ebben az esetben nem áll
vissza a holttányilvánító határozat birtokában új házassá-
got kötô fél korábbi házassági köteléke, ennek azonban
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nincs hatása a szentségi házasságra. Nyilvánvaló azonban,
hogy az egyházi jogalkotó nem élhet a holtnak nyilvánító
határozat miatt a fenn álló kötelék esetleges felbontá-
sával, mert az ellentétben állna a házasság szentségi jelle-
gével. 
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VI.
AZ EGYHÁZI SZEMÉLYEK UTÁNI ÖRÖKLÉS

A szent szolgálatra rendelt személyek utáni öröklés sajá-
tosságairól kevés egyedi szabályt találunk a hatályos egye-
temes és partikuláris egyházjogban.214 Annak ellenére,
hogy minden ország magánjogában megtalálható az örök-
lési jog pontos rendezése, nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül az egyházi szolgálatot ellátó személyek sajátos státuszát, 
a kezelésükre bízott egyházi javaknak az egyházi intézmé-
nyekhez való kötôdését, valamint a liturgikus könyvek, ru-
hák és eszközök egyedi helyzetét.215

1. A törvényes és végrendeleti öröklés különbözôsége 
általában 

Mivel a végrendelkezés vonatkozásában utaló szabályt ol-
vashatunk a hatályos Egyházi Törvénykönyvben az adott
állam saját magánjogára,216 ezért Magyarországon a szent
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214 CIC (1983) Can. 1299 – § 1. Qui ex iure naturae et canonico
libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum
inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. – § 2. In dispo-
sitionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit,
sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri
debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem.

215 Vö. SZUROMI SZ. A., Megjegyzés az egyházi vagyon tulajdonjogának
korlátaihoz, in Kánonjog 2 (2000) 117–119.

216 CIC (1983) Can. 668 – (…) Testamentum autem, quod etiam
in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam con-
dant. Vö. SCHANDA B., Világi jog az egyházjogban – egyházi jog a világi jog-
ban?, in Kánonjog 1 (1999) 79–88, különösen 80. SZUROMI SZ. A., A tu-
lajdon és a birtok kérdése a szerzetes intézményekben, in Jogtudományi közlöny
56 (2001) 487–490, különösen 488.
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szolgálatra rendelt személyek tekintetében a Polgári Tör-
vénykönyv elôírásai az irányadók.217 A keleti rítusú kato-
likus szent szolgálattevôk diakónus szentelésük elôtt
házasodhatnak. A latin rítusú katolikus felszentelt szolgá-
lattevôk – az állandó diakónusok kivételével – nem élnek
házastársi kapcsolatban. Így rájuk a Ptk. 608. § (1) azon
intézkedése vonatkozik, hogy az örökhagyó, amennyiben
nem rendelkezett halála esetére vagyonáról, úgy leszár-
mazók és házastárs hiányában, az örökhagyó szülei örö-
kölnek, fejenként egyenlô részben. A halál esetére való
rendelkezés írott formája a végrendelet, melyen belül
megkülönböztetjük annak köz- és magán formáját (a ha-
tályos Ptk. ismeri a szóbeli végrendelet intézményét is, vö.
Ptk. 634. §). A Ptk. 623. § (1) alapján, az örökhagyó ren-
delkezhet halála esetére teljes vagyonáról, vagy vagyona
egy részérôl. Megnevezhet egy vagy több örököst is a vég-
rendeletben. Szent szolgálatra rendelt személy esetében
itt van helye azon egyházi jogi személy számára való vég-
rendelkezésre, ahol szolgálatát töltötte (vö. plébánia, egy-
házmegye, papnevelô szeminárium). Ha a megnevezett
örökösök részesedése nem meríti ki a hagyatékot, a több-
let tekintetében – vö. Ptk. 637. § – a törvényes öröklés
érvényesül (kivéve, ha a végrendelet, vagy a törvény más-
hogy nem rendelkezik). Az örökségbôl kifejezett nyilat-
kozattal az öröklésre jogosultak kizárhatók, és ennek ér-
vényességéhez nem szükséges a kizárás megindoklása
(Ptk 637. § [2]).218 A végrendelet azonban nemcsak a tu-
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217 A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. tv-t a 2013. évi
CLXXVII tv. 67. § b) pontja 2014. március 15-vel hatályon kívül helyez-
te, és ugyanezen határdátummal az új, 2013. évi IV. tv. a Polgári Tör-
vénykönyvrôl lép hatályba.

218 Ptk. 637. § (2) Az örökhagyó azt, aki törvényes örököse, vagy az-
zá válhat, akár más személynek örökössé nevezésével, akár végrende-
letben tett kifejezett nyilatkozattal kizárhatja a törvényes öröklésbôl. 
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lajdon öröklésérôl szólhat, hanem a végrendelkezô más
természetû személyhez fûzôdô jogairól is, nevezetesen a
saját szellemi termékeinek szerzôi jogáról.219 Amennyiben
a végrendelkezô nem intézkedik kifejezetten a szerzôi jo-
gáról, úgy az a törvényes öröklésnek van alávetve, függet-
lenül attól, hogy kit jelölt meg végrendeletében tulajdo-
nának általános örököséül. Ennek a szempontnak a szem
elôtt tartása alapvetô az olyan szent szolgálatra rendelt
személyek esetében, akiknek számottevô szellemi alkotá-
suk van, melyek szorosan kötôdhetnek az egyház akár
pasztorális, akár oktatási, vagy kulturális életéhez. Sajnos
még mindig nagyszámban íródnak egyházmegyés papi, il-
letve szerzetesi végrendeletek, melyek nem rendezik a tu-
lajdonjogon kívüli személyhez fûzôdô jogokat.

A szent szolgálatot végzôk között sajátos helyzettel bír-
nak a szerzetesintézmények tagjai,220 különösen azok, akik 
az örökfogadalommal véglegesen beilleszkedtek az adott
közösségbe.221 Számukra az örök fogadalom letétele elôtt
kötelezô a végrendelet elkészítése a saját szerzetesintéz-
mény javára.222 Végrendeletükben azokról a tulajdontár-
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A kizárást nem kell megindokolni. – (3) A kötelesrészt meghaladó tör-
vényes öröklésbôl a kötelesrészre jogosult is kizárható.

219 Vö. CSÉCSY GY., A szellemi alkotások joga (Magyar Polgári Jog),
Miskolc 1998. 27–31. Az 1999. évi LXXVI. tv.-hez vö. TATTAY L., A szelle-
mi alkotások joga, Budapest 2001. 33, 76–82.

220 CIC Cann. 607–709.
221 CIC Cann. 668–672.
222 CIC Can. 668 – § 1. (…) Testamentum autem, quod etiam in

iure civil isit validum, saltem ante professionem perpetuam condant.
– § 3. Quidqid religiosus propria acquirit industria vel ratione institu-
ti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel asse-
curationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud
iure proprio statuatur. Vö. EUART, S., Religious institutes and the juridical
relationship of the members to the institute, in The Jurist 51 (1991) 103–118,
különösen 112.
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gyaikról rendelkezhetnek, amelyek az örökfogadalom le-
tételéig a tulajdonukban voltak, hiszen az örökfogadalom
letétele után szerzett javak az egyházjog elôírása szerint az
intézményt illetik meg.223 Az egyházi elôírás azonban nem
jelenti azt, hogy amennyiben a szerzetes örökfogadalmi
ideje alatt saját maga által szerzett javakról224 rendelkezik
végrendeleti úton, úgy az a rendelkezés ne lenne érvé-
nyes a polgári jog szerint.225

2. A kötelesrész, mint a törvényes örökös sajátos joga

A Ptk. 665. § (1) úgy intézkedik, hogy „kötelesrész címén
a leszármazót és a szülôt annak fele illeti, ami neki – a
kötelesrész alapja szerint számítva – mint törvényes örö-
kösnek jutna.” A kötelesrészre jogosultságot létrehozó
kapcsolat az elsô házasságkötés. A kötelesrészbôl azon-
ban, ahogyan az örökségbôl is, az örökhagyó kitagadhatja
az arra törvényileg jogosultat. A kitagadás érvényességé-
hez ennek a végintézkedésben kell megtörténnie, és el-
lentétben az örökségbôl történô kizárással, meghatáro-
zott indokok lehetnek csak az alapjai, melyeket taxatíve
rögzített a jogalkotó (vö. Ptk. 663. §). Ilyenek: érdemte-
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223 ANDRÉS, D. J., El testamento de los religiosos. Una obligación canónica
poco entendida y practicada, in Commentarium pro religiosis et missionariis
72 (1991) 261–287.

224 A kérdés munkajogi vonatkozásait vö. RADNAY J, Munkajog (A
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
könyvei 2), Budapest 1997. 95–96.

225 FERENCZY R.–SZUROMI SZ. A., Mennyiben érinti kánonjogi, illetve pol-
gári jogi szempontból a természetes személy jog- és cselekvôképességét a valamely
szerzetesintézményben letett fogadalom?, in Kánonjog 5 (2003) 77–86, külö-
nösen 81–82. Vö. LÁBADY T., A magyar magánjog (polgári jog) általános ré-
sze (Institutiones Juris, Dialogus Campus tankönyvek), Budapest–Pécs
1997. 134, 200.
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lenség; súlyos bûncselekmény elkövetése az örökhagyóval
szemben; az örökhagyó, vagy egyenesági rokonainak, il-
letve házastársának élete elleni cselekmény; az eltartási
kötelezettség súlyos megsértése; erkölcstelen életmód;
jogerôsen kiszabott legalább öt év szabadságvesztés; a
házastársi kötelékbôl fakadó kötelességek súlyos megsér-
tése. A felsorolt jogcímekbôl egyértelmû, hogy a köte-
lesrésszel komolyan kell számolni a szent szolgálatra ren-
delt személyek esetében is, általában a szülôk; állandó
diakónusok, valamint keleti rítusú felszenteltek tekinte-
tében pedig, a leszármazók vonatkozásában. Ez kiterjed a
szerzetesintézmények örökfogadalmas tagjaira is, akiknek 
kötelességük saját intézményük javára végrendelkezni.
Hagyatékuk egy része tehát, a kánoni rendelkezés ellené-
ben, a Ptk. által meghatározottakra szál. Természetesen
ezt a kötelesrészre jogosultak visszautasíthatják, és így ér-
vényesülhet az egyházi jogalkotó szándéka. Mivel a köte-
lesrész alapjába nem tartozik bele az örökhagyó halála
elôtti, tizenöt évnél régebbi adomány vagy szokásos mér-
téket meg nem haladó ajándék értéke, így a tulajdonosnak 
érdemes – elsôdlegesen szerzetesintézmények esetében –
a sajátosan is egyházi használatot feltételezô vagyontár-
gyakat, még ilyen formában átadni a meghatározott egy-
házi jogi személynek.226
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226 Vö. Ptk. 667. § (1) Nem tartozik a kötelesrész alapjához – a) az
örökhagyó által a halálát megelôzô tizenöt évnél régebben bárkinek
juttatott adomány értéke; – b) az olyan adomány értéke, melyet az
örökhagyó a kötelesrészre jogosultságot létrehozó kapcsolat keletke-
zését megelôzôen juttatott; – c) a szokásos mértéket meg nem haladó
ajándék értéke; – d) a házastárs és a tartásra rászorult leszármazók ré-
szére nyújtott tartás értéke; – e) az arra rászoruló más személynek el-
lenérték nélkül nyújtott tartás értéke a létfenntartáshoz szükséges
mértékben. 
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3. Egyházi személyek tulajdona és birtoka 
és az öröklési jog

Az egyházi személyek az egyház belsô joga alapján kötele-
zettek valamilyen fokon az egyház javára végrendelkezni.
Ez a hatályos kánoni elôírások szerint azt jelenti, hogy az
örökfogadalmas szerzetes minden ingó és ingatlan szer-
zeményét a saját szerzetesintézményére, az egyházmegyés
klerikusok pedig, tulajdonuk valamilyen meg nem hatá-
rozott részét kell, hogy az egyházmegyére hagyják. A régi
egyházi és állami jog227 ennél jóval részletesebben szabá-
lyozta a szent szolgálatra rendelt személyek végrendelke-
zését.

Magyarországon a fôpapok végrendelkezését 1945
elôtt228 az 1715. évi XVI. tc. rendezte, mely az elhunyt ha-
gyatékának hármas felosztását kívánta meg. Ennek értel-
mében egyharmad részben a Kincstár, egyharmad rész-
ben az Egyházmegye, és egyharmad részben a rokonság
örökölt az elhunyt után. Az ún. alsópapság esetében229 a
területileg illetékes megyéspüspök határozta meg – akár
egyházmegyei zsinaton – a tiszta hagyatékból levonandó
százalékot. Ez Magyarországon tizenöt százalék volt, me-
lyet az úgynevezett köteles címeknek kellett végrendeleti-
leg juttatnia a felszentelt örökhagyóknak (vö. 14.507/
1881. sz. I. M. rendelet). Ilyen köteles címnek minôsült a
papképzô szeminárium és a papi nyugdíjintézet. A fenn-
maradó nyolcvanöt százalékot szintén három részre osz-
tották fel, az egyházmegye, a rokonok, és a szegények kö-
zött. Errôl részletesen rendelkezett az 1894. évi XVI. tc.,
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227 BÉLI G., Magyar jogtörténet. A tradicionális jog (Institutiones Juris,
Dialogus Campus tankönyvek), Budapest–Pécs 2000. 136–139.

228 BÁNK J., Kánoni jog, II. Budapest 1963. 383–384.
229 BÁNK J., Kánoni jog, II. 384.
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továbbá ennek alapján az igazságügyi és vallás- és közokta-
tásügyi miniszter 1904. június 19-én kelt rendelete (T.
107/15).230 Ha az elhunyt hozzátartozói szegények voltak,
úgy a harmadik harmadot is megkaphatták.231 Külön ren-
delkezések születtek a végrendelet nélkül elhunyt latin,
görög, és örmény rítusú alsópapságra;232 az állami fôgim-
náziumi hittanárokra;233 a tábori lelkészekre;234 a fôpapok-
ra;235 és az ünnepélyes fogadalmas szerzetesekre vonatko-
zóan.236
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230 Vö. MEZEY B. (szerk.), Magyar jogtörténet, Budapest 1996. 147–148.
231 Vö. GROH J., Öröklési jog a magyar kath. clerus tagjai után, Buda-

pest 1913.
232 K. 221. E. H. A végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendû vagyis a

Kolonics-féle egyezmény (1715: XVI. t.c.) alá nem tartozó latin-görög
és örmény szertartású katholikus papok hagyatéki vagyonának csak az
a szerzeményi része esik az ilyen egyházi személyek utáni öröklésre vo-
natkozó különleges szabályok által megállapított hármas felosztás alá,
amelyet egyházi javadalmak jövedelmébôl vagy ilyen egyházi állásra va-
ló tekintettel más egyházi forrásból szereztek, következôleg ezen kü-
lön szabályozás körébôl kiesik mindazoknak az egyházi személyeknek
az a szerzeményi vagyona, akik egyházi javadalommal, egyházi forrás-
ból eredô jövedelemmel nem bírnak (6617/1906).

233 K. 222. E. H. A róm. kath. egyházi személynek mint volt állami
fôgimnáziumi hittantanárnak ezen állása után élvezett fizetésébôl szer-
zett vagyonára az egyháziak után való öröklésre vonatkozó kivételes
szabályok nem alkalmazhatók (4349/1909).

234 K. 223. E. H. Tábori lelkész fizetése a lelkészi mûködésért járó
egyházi javadalmazás lévén, az abból származó vagyonra az egyházi
személyek után való öröklésre vonatkozó különleges szabályok az
irányadók (803/1910).

235 K. 224. E. H. A róm. kath. fôpapok hagyatékában úgy a fôpapi,
mint a korábbi alsóbb papi javadalmakból származó vagyonra nézve az
öröklés tekintetében a Kollonits-féle egyezmény szabályai az irány-
adók (1545/1911).

236 K. 225. E. H. Az ünnepélyes fogadalmat tett szerzetes vagyoná-
ban a közönséges öröklés szabályai nem alkalmazhatók (7122/1899).
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A kötelezô állami elôírások szükségtelenné tették a
végrendelet elkészítésének kötelezô egyházi elôírását Ma-
gyarországon, éppen ezért ettôl az 1941. november 11–
12-én megtartott Esztergomi Zsinat237 el is tekintett (vö.
482. §), és az elôbb említett hagyatéki felosztást írta elô
(484. §).238 Ugyanebben a paragrafusban a zsinat kitért az
esztergomi javadalmas kanonokok hagyatékának egyedi
felosztására. Ennek alapján a köteles hagyomány kéthato-
da a székesegyházat; egyhatoda az Esztergomi Szeminá-
riumot; egyhatoda a papi nyugdíjintézetet; egyhatoda a
fôegyházmegyei pénztárat; és egyhatoda pedig az Eszter-
gomi Fôszékesegyházi Káptalant illette meg. Külön ren-
delkezést találunk a liturgikus tárgyakra vonatkozóan
(485. §), melyek tekintetében nyilvánvalóan fontos, hogy
megmaradjanak eredeti funkciójukban, a liturgikus hasz-
nálatban. Így ezeket valamely templom vagy paptárs szá-
mára kellett áthagyományozni. A kanonok liturgikus tár-
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237 Részletesen vö. SZUROMI SZ. A., Adalékok az Esztergomi Fôegyházme-
gye 1941. évi zsinatának határozataihoz, in Miscellanea Ecclesiae Strigonien-
sis, II. Budapest 2004. 95–103.

238 A kérdéshez vö. CIC (1917) Can. 1473 – Etsi beneficiarius alia
bona non beneficialia habeat, libere uti frui potest fructibus benefi-
cialibus qui ad eius honestam sustentationem sint necessarii; obliga-
tione autem tenetur impendendi superfluos pro pauperibus aut piis
causis, salvo praescripto can. 239, § 1, n. 19. – Can. 1475 – § 1. Benefi-
ciarius tenetur peculiaria onera beneficio adnexa fideliter adimplere
et praeterea canonicas horas quotidie recitare. – § 2. Si nullo legitimo
detentus impedimento, obligationi recitandi horas canonicas non
satisfecerit, fructus pro rata omissionis non facit suos, eosque fabricae
ecclesiae aut Seminario diecesano tradat vel in pauperes eroget. –
Can. 1476 – § 1. Beneficiarius bona ad suum beneficium pertinentia,
ut beneficii curator, administrare debet, ad normam iuris. – § 2. Si
negligensaliove modo in culpa fuerit, damna resarcire beneficio de-
bet, atque ad ea compensanda ab Ordinario loci compellendus est; et,
s isit parochus, a paroecia amoveri poterit ad normam can. 2147 seqq.
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gyait a fôszékesegyház örökölte; a papi ruhadarabokat
pedig, kegyeletes rokonoknak, valamint szegényeknek le-
hetett elajándékozni, vagy papok számára eladni. Idetar-
tozik az is, hogy míg a kanonokok és plébánosok könyveit
magánál a jognál fogva a káptalani vagy a plébániai
könyvtár örökölte; addig a szent szolgálattevôk breviáriu-
ma – szintén magánál a jognál fogva – a szeminárium tu-
lajdonába került.

4. Összegzés

A hatályos partikuláris kánonjog az egyházmegyés papság
tekintetében csak röviden foglalkozik a végrendelet elké-
szítésével és annak tartalmával. Az 1994. évi Esztergomi
Zsinat (júl. 3–9.) 63. §-a úgy fogalmaz, hogy „minden pap-
nak – életkorától függetlenül – legyen végrendelete. A
végrendelet készítésekor figyelembe kell venni az állami
törvényeket és az egyházmegyei elôírásokat. (…) A Fô-
egyházmegye minden papja – régi szokás szerint – hagya-
tékának tisztes részét ajánlja fel egyházmegyei célokra. 
A liturgikus tárgyakat és a papi ruhákat valamelyik temp-
lom, vagy paptestvér kapja meg. A zsolozsmáskönyvet az
esztergomi Papnevelô Intézet, a többi könyvet pedig le-
hetôleg valamelyik egyházi könyvtár örökölje. (…)” Eh-
hez hasonló, vagy még egyszerûbb formát találunk más
magyarországi egyházmegyei zsinatok szövegében.239 Mi-
vel az 1994. évi Esztergomi Zsinat a hatályos fegyelemnél
kifejezetten utal a „régi szokásra”, így az egyházmegyés
papság részérôl végrendeletileg egyházmegyei célokra
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239 Vö. pl. 1996. évi Egri Zsinat: 10.3.8: Minden pap – tekintet nél-
kül életkorára – rendelkezzék érvényes végrendelettel, amelyben ha-
gyatékának tisztes részét egyházi szervezet vagy intézmény részére
ajánlja fel. (…).
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juttatandó hagyaték mértékét a fentebb bemutatott alap-
elvek figyelembevételével – ügyelve a magyar polgári jog
kötelezô elôírásaira – közelebbrôl is meghatározhatjuk.
Irányadónak tekinthetjük, hogy a hagyatékból részesül-
jön az a lelkipásztori hely, ahol utolsó egyházi beosztását
töltötte az örökhagyó; az egyházmegye, amelynek inkar-
dinált tagja volt az örökhagyó; egy része karitatív célokat
szolgáljon; és végül egy része – lehetôleg a tiszta hagyaték
felét nem meghaladó mértékben – a rokonokat illesse
meg. Ettôl nyilván lényegileg eltér az örökfogadalmas
szerzetesek utáni öröklés, melyet egyfelôl a 668. kánon-
nak a saját szerzetesintézmény javára való kötelezô vég-
rendelkezés elôírása, másfelôl a magyar polgári jogban
létezô kötelesrész szem elôtt tartása határoz meg.

116
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VII.
A KEGYES ALAPÍTVÁNYOK LÉTE 

ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGE

1. A kegyes alapítványok fogalma az 1917-es 
Codex iuris canonici-ben 

és a II. világháború elôtti magyar jogban

Az egyházi vagyon különbözô formáit az 1917-ben kihir-
detett Codex iuris canonici négy fô csoportba sorolta:240 (1)
a templom vagyona (bona fabricae),241 (2) az ún. javadalmi
vagyon (bona beneficii),242 (3) a testületi vagyon (bona corpo-
rationis, bona capituli, bona ordinis, bona consociationis), (4)
illetve az alapítványi, fiduciariusi és az intézeti vagyon
(bona causarum piarum).243 Az utóbbin belül, amely kategó-
ria lényegében a sajátos – és az alapítótól meghatározott –
egyházi célra rendelt vagyontömeget jelentette, a jogalko-
tó két fajta alapítványt különböztetett meg: az önálló
(causa pia) és a nem önálló (pia fundatio) alapítványt.244
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240 CIC (1917) Cann. 1472–1481, 1489–1494, 1544–1551.
241 Vö. CIC (1917) Can. 1475 – § 2. Si, nullo legitimo detentus im-

pedimento, obligationi recitandi horas canonicas non satisficerit,
fructus pro rata omissionis non facit suos, eosque fabricae ecclesiae
aut Seminario diocesano tradat vel in pauperes eroget.

242 Vö. CIC (1917) Can. 1472 – Quilibet beneficiarius, capta legi-
time beneficii possessione, omnibus iuribus fruitur tam temporalibus
quam sipritualibus, quae beneficio adnexa sint.

243 CIC (1917) Can. 1489 – § 1. Hospitalia, orphanotrophia alia-
que similia instituta, ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive
temporalis destinata, possunt ab Ordinario loci erigi et per eius decre-
tum persona iuridica in Ecclesia constitui. Vö. Can. 1490 – § 1. In tab-
ulis fundationis pius fundator accurate describat totam instituti con-
stitutionem, finem, dotationem, administrationem et regimen, usum
redituum et successionem in bona, casu exstinctionis ipsius instituti.

244 Vö. BÁNK J., Kánoni jog, II. Budapest 1963. 372.
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Az elôbbi jellegzetessége, hogy olyan célvagyon, mely-
nek maga a vagyon az alanya és mindig jogi személyiség-
gel rendelkezik. Ide sorolhatók voltak az egyes egyházi
intézmények. A második fajta jelölte a valamely jogi sze-
mélyre bízott vagyont, amelynek éves bevételébôl megha-
tározott istentiszteleti vagy egyéb vallásos cselekményeket
kellett végezni.245

Az említett egyházi kegyes intézmények, amelyek kü-
lönböznek mind a világi, mind pedig a kegyes világi intéz-
ményektôl, létrejöhettek úgy, hogy mint intézmények
nem voltak jogi személyek, hanem valamely egyházi jogi
személyre voltak bízva.246 Ezeket a jogi személyeket nevez-
te az egyházjog persona fiduciaria-nak vagy fidei commisso-
ria-nak.247 Létrehozásuk úgy is történhetett, hogy az illeté-
kes egyházi hatóság magát az intézményt ruházta fel jogi
személyiséggel.248

Az így megszületett jogi személy lehetett testületi, vagy
nem testületi.249 A testületi jogi személyek között találjuk a
székes és társaskáptalant; a kardinálisok kollégiumát; a szerze-
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245 NAZ, R. (dir.), Dictionnaire de Droit Canonique, VI. Paris 1957.
395–400.

246 KECSKÉS L., Magyar polgári jog. Általános rész II. A személyek joga
(Institutiones Juris), Budapest–Pécs 1999. 164–166.

247 EICHMANN, E.–MÖRSDORF, K., Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund 
des Codex Iuris Canonici, II. Padernborn 1953. 457–461.

248 CIC (1917) Can. 100 – § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica
Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina;
ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam sortiuntur sive ex
ipso iuris praescriptio sive ex speciali competentis Superioris eccle-
siastici concessione data per formale decretum ad finem religiosum
vel caritativum. 

249 CIC (1917) Can. 99 – In Ecclesia, praeter personas physicas,
sunt etiam personae morales, publica auctoritate constitutae, quae
distinguuntur in personas morales collegiales et non collegiales, ut
ecclesiae, Seminaria, beneficia, etc. 
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tesrendet, annak tartományát vagy rendházát; a társuláso-
kat, jóváhagyott harmadrendeket, vagy confraternitásokat.250

Nem testületi intézmény megalakulhatott mint jogi sze-
mély más kegyes intézmény javaiból, amelyre példa az
egyházmegyei szeminárium létesítése. Azonban az is elô-
fordulhatott, hogy egy új nem testületi intézmény egy már 
létezô jogi személy kezelésére lett bízva. Ennek szokásos
formája volt, amikor egy kórházat, szegényházat, nevelôinté-
zetet, idôsek otthonát, lelkigyakorlatos házat egy meghatározott 
plébániára, vagy egyházmegyére, esetleg szerzetesrendre
bízott a helyi ordinárius.251

A CIC (1917) az 1544–1551. kánonokban szabályozta
a pia fundatio-k tevékenységét. A kegyes-, vagy istentiszte-
leti alapítványok, mint már említettük, arra voltak rendel-
ve, hogy bevételükbôl az az egyházi jogi személy, amelyre
az alapítvány kezelése rá lett bízva, évente meghatározott
gyakorisággal örökre, vagy legalábbis „hosszú idôn ke-
resztül” szentmisét (vö. alapítványi mise), illetve más jám-
bor cselekedetet végezzen.252 Az alapítvány így a megbí-
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250 BÁNK J., Kánoni jog, I. Budapest 1960. 356–357.
251 LEO XIII. Const. Conditae a Christo (8 dec. 1900): GASPARRI,

P.–SERÉDI, J. (ed.), Codicis iuris canonici fontes, III. Typ. pol. Vat. 1933.
562–566; vö. CIC (1917) Can. 1491 – § 2. Imo licet in personam
moralem non sint erecta et domui religiosae concredita, si quidem
agaturde domo religiosa iuris dioecesani, iurisdictioni Ordinarii loci
penitus subduntur; si de domo religiosa iuris pontificii, episcopali
vigilantiae subsunt quod spectat ad religionis magisteria, jonestatem
morum, excitationes pietatis, saxrorum administrationem.

252 Vö. CIC (1917) Can. 1544 – § 1. Nomine piarum fundationum
significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quo-
quo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex
reditibus annuis aliquas Missas celebrandi, vel alias praefinitas func-
tiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera
peragendi. § 2. Fundatio, legitime acceptata, naturam induit contrac-
tus synallagmatici: do ut facias.
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zott jogi személy tulajdonába kerül, de azt, mint „kötött
célú vagyon”-t köteles volt az alapítók által meghatározott
célra fordítani. Ebbôl viszont egyértelmû, hogy ha az ala-
pítványi vagyontömeg megszûnt, egyúttal a jogi személy
által vállalt kötelezettségek is megszûntek.253

Az egyes egyházi – kegyes – alapítványok tárgykörének
legfontosabb kapcsolódó kérdése, hogy azok mennyiben
minôsülnek egyházi tulajdonnak, illetve, hogy létezésük
mennyiben tekinthetô jogilag relevánsnak a magyar ma-
gánjog számára. 

Az 1941. november 11–12-én megtartott Esztergomi
Fôegyházmegyei Zsinat több paragrafusban is szabályozta
az egyházi alapítványok kérdését.254 Figyelemre méltó a
362. §. rendelkezése, mely szerint vagyonkezelés szem-
pontjából a templom vagyonához számítandók mindazok
az ingatlanokból, értékpapírokból és tôkékbôl álló ke-
gyes alapítványok, melyeknek kezelése a plébániahivatal-
ra van bízva.255 A zsinati határozatok a plébánost, plébá-
nos helyettest, illetve a templomgondnokot jelölték meg,
mint a plébániára bízott kegyes alapítványi vagyon kép-
viselôje és védôje (vö. 369. §).256 Sôt, a 370. §-ban rögzített
eskü formula, melynek letételére kötelezve voltak az egy-
házi fôhatóság által kinevezett gondnokok, kifejezett for-
mában tartalmazta, hogy „(…) az egyházközség temp-
lomának vagyonát, valamint a hozzá kötött kegyes
alapítványokat (…)” a legjobb tudása szerint védi. Az em-
lített két rendelkezés azon az elven alapul, hogy minden
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253 Vö. SIPOS, S., Enchiridion Iuris Canonici, Romae 1954. 705–706.
254 SZUROMI SZ. A., Adalékok az Esztergomi Fôegyházmegye 1941. évi zsi-

natának határozataihoz, in BEKE M. (szerk.), Miscellanea Ecclesiae Strigo-
niensis II, Budapest 2004. 95–103.

255 Az Esztergomi Fôegyházmegyei Zsinat (1941. nov. 11–12.) határoza-
tai, Budapest 1942. 123.

256 Az Esztergomi Fôegyházmegyei Zsinat, 125.
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plébániai vagyont a „helyi szervek”, azaz a plébános, vagy
a gondnok kezel az egyházmegyei hatóság ellenôrzése
mellett. Továbbá, hogy az ún. Fôegyházmegyei Alapít-
ványi Hivatal kezelésébe csak olyan plébániai alapítványi
vagyon tartozik, amelynek alapítói ezt kifejezetten kikö-
tötték.257 Ez utóbbi alapítványok vagyonát a plébániai va-
gyonkezelésnek mindössze nyilvántartásba kell vennie, il-
letve a Fôegyházmegyei Alapítványtól átutalt részérôl
elszámolni. Ezekbôl a rendelkezésekbôl úgy tûnik, hogy
1941-ben az egyes kegyes alapítványok vagyonát az adott
terület szerint illetékes egyházmegye vagyonának része-
ként tartották számon, amelyet meghatározott „helyi szer-
vek” kezeltek. 

Érdemes azonban egy pillantást vetni a területet érin-
tô régi magyar állami jogi normákra.258 A kegyes alapítvá-
nyok megítélésében a magyarországi állami jog – szem-
ben a kánoni elôírások viszonylagos állandóságával –
jelentôs változásokon ment keresztül. Jogtörténetileg fel-
tétlenül utalnunk kell mind az ôsiség intézményére,
mind a fôkegyúri jog érvényesülésére. Bár tény, hogy az
1848. évi 15. tc. eltörölte az ôsiséget,259 de az ún. holtkézi
törvények továbbra is hatályban maradtak. Azt is meg kell
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257 349. §. Miden plébániai vagyont az illetékes helyi szervek kezel-
nek a kegyúr, az esperes, fôesperes és a fôegyházmegyei hatóság ellen-
ôrzése mellett. A fôegyházmegyei alapítványi hivatal kezelésébe csak a
plébániai vagyon bocsátandó, amelynek alapítói azt kikötötték, vagy az
a vagyon, amelyet a fôegyházmegyei hatóság az alapítványi hivatal ke-
zelésébe utal. Ilyen vagyont csak nyilvántartani kell és a fôegyházme-
gyei alapítványi hivataltól kézhez vett jövedelem felhasználásáról elszá-
molni. Az Esztergomi Fôegyházmegyei Zsinat, 118.

258 Vö. SZUROMI SZ. A., Egyházi intézménytörténet (Bibliotheca Institu-
ti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Páz-
mány nominatae I/5), Budapest 2003. 205–208.

259 Corpus Iuris Hungarici. Magyar törvénytár, VII. Budapest 1896.
237. 
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jegyeznünk, hogy a Kúria 1896. február 1-jei elvi döntése
ellenére, amely elavultnak minôsítette a holtkézi törvé-
nyeket és kétségbe vonta hatályukat, nem született 1949-
ig olyan új jogszabály, amely rendezte volna a kérdést.

Amennyiben a Corpus Iuris Hungarici anyagára fordít-
juk figyelmünket, a forrásokból egyértelmûnek tûnik az
egyházi kegyes alapítványok közjogi jellege, amely nyil-
vánvalóan alapvetôen különbözött a jelenleg hatályos ma-
gyar Alkotmányban érvényesülô elválasztási modelltôl.

A korabeli közjogi jelleg alapvetôen a fôkegyúri jog
következetes alkalmazására vezethetô vissza.260 Itt csak az
1723. évi 71. tc-t említjük,261 amely, hivatkozva az 1715. évi
60. tc-re (királyi felügyelet az iskolai alapítványok fe-
lett),262 minden kegyes alapítvány ellenôrzését az uralko-
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260 BÉLI G., Magyar jogtörténet. A tradicionális jog (Institutiones Juris),
Budapest–Pécs 2000.2 55; vö. ERDÔ P., A magyarországi kegyuraság, in A
magyarországi kegyuraság, in ERDÔ P., Az élô Egyház joga. Tanulmányok a
hatályos kánonjog körébôl, Budapest 2006. 250–275. 

261 § 1. Ut, si qui praelatorum, aut quorumcunque beneficiorum
ecclesiasticorum possessores, ecclesias, aut beneficia, sibi concredita
minus curarent; aedificiaque, et fundos instructos, desolari permit-
terant; ruinosos vero non aedificarent; talium praelatorum, et quo-
rumvis beneficiatorum proventus, per suam maiestatem sacratissi-
mam (qua summum ecclesiarum patronum) in sequestrum sumi, et
ad restaurationem praefatarum ecclesiarum aut aedificiorum, et fun-
dorum reparationem applicari valeant. § 2. Praeterea etiam eo re-
flectendum; ut episcopi, et ecclesiarum patroni, de parochorum
intertentione, et subsistentia, a populo (ubi necessum esset) praestan-
da, prospiciant. § 3. Ideo sedecima decimarum ubique; et etiam octa-
va, ubi in usu fuit; parochis catholicis secundum leges patrias praeste-
tur. Corpus Iuris Hungarici, V. Budapest 1900. 630. 

262 Sacratissima sua maiestas, tamquam pientissimi patris pientis-
simus filius, et paternarum virtutum haeres, ac vivum exemplar, sum-
musque ecclesiarum Dei, ad mentem sancti Stephani regis, libri 2.
capitis 1. et tripartitalis tituli 11. part. 1. in apostolico isto regno patro-
nus, pii, ac salutaris voti divi Leopoldi progenitoris et praedecessoris 
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dónak tartotta fenn. A törvénycikk nyomán 1724. decem-
ber 3-ával jött létre a helytartótanácson belül az a bizott-
ság, amelynek az összes püspökség területén mûködô
minden egyes alapítványt számba kellett vennie.263

Tegyük hozzá, hogy a kérdés szemmel láthatóan nem
rendezôdött, amit jelez II. József 1784. június 1-jei rende-
lete, amelyben a törvényhatóságokat kötelezte a kegyes
alapítványokról szóló pontos kimutatás elkészítésére. Et-
tôl már csak egy lépés minden alapítvány alaptôkéjének a
kincstárba történô kötelezô befizetése, amirôl az 1785.
november 2-i rendelet intézkedett. A probléma a jóval ké-
sôbbi 9.555/1863 sz. helytartótanácsi rendelettel jutott
nyugvópontra, amely kijelentette, hogy az állami hatóság
az egyházi kegyes alapítványok ellenôrzésétôl eltekint. 

Tudjuk azt, hogy Magyarország magánjogi törvénykönyv
javaslata, amelyet az igazságügy miniszter 1928. március
1-jével terjesztett az Országgyûlés Képviselôháza elé, a
Személyekrôl szóló rész 82. §-ához264 fûzött kiegészítésben
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sui desideratissmi, de restauratione ecclesiarum desolatarum, in
hocce regno suo Hungariae existentium facti, benigne memor; ad
ampliandum divini numinis cultum, incrementumque orthodoxae
catholicae religionis, eandem in se assumere; ecclesiastique non
secus, ac religiosis, qui de abalienatis bonis ecclesiasticis sese apud
suam maiestatem sacratissimam gravatos esse repraesentaverint et
edocuerint; ius et iustitiam, competenti iuris via administrari facere
clementissime resolvit. Corpus Iuris Hungarici, V. Budapest 1900.
486–488.

263 Vö. EMBER GY., A magyar királyi helytartótanács ügyintézésének a tör-
ténete 1723–1848, Budapest 1940. 124, 184–185.

264 Magánjogi törvénykönyv javaslat, 82. §. Alapítvány akkor jön létre,
ha valaki tartós célra úgy rendel vagyontárgyakat, hogy a vagyontárgya-
kat megfelelô szervezet kezelésében önálló vagyonként az alapítványt,
mint személyt illessék.; K. 1. E. H. Kegyes alapítvány létesüléséhez az
alapítólevél elôzetes bemutatása s ennek kormányhatósági jóváhagyá-
sa nem szükséges. (5856/1909).
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úgy rendelkezett, hogy a kegyes alapítvány létesüléséhez
nem szükséges az alapítólevél elôzetes bemutatása és an-
nak állami jóváhagyása. Sôt az sem elengedhetetlen, hogy
az alapítólevél az alapítvány szervezetét meghatározza,
esetleg azt egy már létezô szervezetbe beillessze, mivel ar-
ról az ún. fôfelügyeleti szerv intézkedik (vö. 5633/1928).265

A törvényjavaslatból nem egyértelmû, azonban mit tekint
a jogalkotó „egyházi alapítványnak”. A 93. § alapján úgy
tûnik, mintha ezt alapvetôen az alapítvány célja határoz-
ná meg,266 azaz egyházi, ha a célja egyházi jellegû (részle-
tes felsorolását lásd fent). A 105. § viszont azt sejteti, hogy
azt nevezhetjük „egyházi alapítványnak”, amelynek a ke-
zelôszerve egyházi intézmény.267

A két világháború közötti magyar magánjog minden
kegyes alapítványt, kánonjogi jellegzetességeitôl függetle-
nül, jogi személynek tekintett. Ennek problematikájáról
jó összefoglalást közölt Feketekuthy László a Magyar kato-
likus egyházi vagyonjog címû munkájában.268 A Magánjogi
törvénykönyv javaslat 103. §-a lehetôvé teszi a fôfelügyele-
tet gyakorló állami hatóságnak az alapítványok összevoná-
sát vagy megszüntetését, különösen akkor, ha annak célja
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265 K. 723. E. H.
266 Magánjogi törvénykönyv javaslat, 93. §. Az alapítványok annak a

kormányhatóságnak a fôfelügyelete alatt állnak, amelynek ügykörébe
céljuk természete szerint tartoznak. (…).

267 Magánjogi törvénykönyv javaslat, 105. §. (…) Egyházi célú vagy
egyházi intézmény céljára rendelt olyan alapítvány vagyona, amelyet
az érdekelt egyház vagy vallásfelekezet szerve kezel, az alapítvány meg-
szûnése esetében az alapítványt kezelô egyházra vagy vallásfelekezetre
száll, hacsak az alapítványi ügylet vagy külön törvény másként nem
rendelkezik. Az államkincstár és az egyház vagy vallásfelekezet az ek-
ként reászállott vagyont lehetôleg a megszûnt alapítvány céljával ro-
kon célra fordítja.

268 Doktori disszertáció a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Hittudományi Karán, Budapest 1943.
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már nem tekinthetô hasznosnak, vagy ellenkezik az alapí-
tó szándékával.269 Ezt az elvet a Kúria 2592/1931 sz. dön-
tése is tartalmazza. Az így megszüntetett egyházi alapít-
vány vagyonát a törvényjavaslat 105. §-a az illetékes
egyházi hatóság rendelkezésére bocsátandónak ítéli. Ez
egybecseng a korábban említett 1941. évi Esztergomi Zsi-
nat koncepciójával, a kegyes alapítványok vagyonának tu-
lajdonjogáról. Az egyházi alapítványokkal kapcsolatos
magyar jogfejlôdés végére az 1948. évi XXXIII. tc. tesz
pontot, amellyel sor került az alapítványok államosítá-
sára.270

2. A kegyes alapítványokra vonatkozó hatályos 
egyetemes kánoni elôírások

A hatályos Egyházi Törvénykönyv271 az 1303. kánonban a
kegyes alapítványok közé sorolja az 1) önálló kegyes ala-
pítványokat, amelyek a vallásosság, az apostoli tevékeny-
ség, továbbá a lelki vagy anyagi jellegû irgalmas szeretet
tetteivel kapcsolatos célok érdekében jöttek létre és
egyúttal az illetékes egyházi hatóság jogi személynek is-
mert el; 2) nem önálló kegyes alapítványokat, amelyek
meghatározott hivatalos jogi személyeknek adott anyagi
javak, azzal a teherrel, hogy évi jövedelmükbôl meghatá-
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269 Vö. Magánjogi törvénykönyv javaslat, 103. §. (…) Családi alapít-
vány tekintetében ily intézkedésnek csak az érdekelt családok meg-
hallgatásával van helye.

270 Vö. DANKÓ L., A magyar katolikus egyház 1945-tôl napjainkig, in SO-
MORJAI Á.–ZOMBORI I. (szerk.), A katolikus Egyház Magyarországon, Buda-
pest 1991. 75–82, különösen 77.

271 Az egyházi törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szöve-
ge magyar fordítással és magyarázattal (szerkesztette, fordította és a ma-
gyarázatot írta ERDÔ P.), Budapest 2001.4
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rozott ideig miséket szükséges bemutatni, vagy esetleg
más, az elôzô pontban felsorolt célokra kell fordítani.272

Az 1306. kán. rendelkezése szerint273 az alapítványokat
(még a szóbeli jellegûeket is) írásban kell rögzíteni,
amely okmányokat az egyházmegyei levéltárban, másod-
példányát pedig az alapítványban részesült jogi személy
levéltárában kell elhelyezni.274

Olyan új tipológiáról beszélhetünk tehát a kegyes ala-
pítványok kapcsán,275 amelyben a plébánia és az egyház-
megye rendelkezik automatikusan, magánál a jognál fog-
va jogi személyiséggel (vö. 373. kán., 515. kán. 3. §),276 így
a székesegyházak és a plébániatemplomok önálló jogi
személyiségének fenntartására, illetve elismertetésére nin-
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272 LISTL, J.–SCHMITZ, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchen-
rechts, Regensburg 1999.2 1075–1076.

273 Vö. Code of Canon Law annotated. Latin-English edition of the Code
of Canon Law and English-language translation of the 5 th Spanish-language
edition of the commentary prepared under the responsibility of the Instituto
Martín de Azpilcueta, ed. E. CAPARROS–M. THÉRIAULT–J. THORN, Mont-
real 1993. 940.

274 CIC 1299. kán. – 2. §. Az egyház javára tett halál esetére szóló in-
tézkedésekben, ha lehetséges, meg kell tartani a világi jog szerinti for-
maságokat; ha ezeket elhagyták, az örökösöket figyelmeztetni kell arra, 
hogy kötelesek teljesíteni az örökhagyó akaratát. Vö. ERDÔ P., Az Egy-
ház és az anyagi javak: a II. Vatikáni Zsinat tanítóhivatalának alapelvei az
Egyházi Törvénykönyvben (1254–1256. kk.), in ERDÔ P., Az élô Egyház joga.
Tanulmányok a hatályos kánonjog körébôl, Budapest 2006. 405–421, külö-
nösen 407–410, 415. 

275 Il diritto nel mistero della Chiesa. III (Quaderni di Apollinaris 10),
Roma 1992. 413–415.

276 CIC (1983) 373. kán. – Csakis a legfôbb hatóságnak van joga
részegyházakat alapítani; ha pedig már törvényesen megalapította
ôket, magánál a jognál fogva jogi személyiséggel rendelkeznek. – 515.
kán. – 3. §. A törvényesen alapított plébánia magánál a jognál fogva jo-
gi személyiséggel rendelkezik. Vö. COCCOPALMERIO, F., De paroecia, Ro-
ma 1991. 35. LISTL, J.–SCHMITZ, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen
Kirchenrechts, 1053–1054.
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csen szükség. Hozzá kell tennünk, hogy a hatályos egy-
házjog ezt már nem is írja elô.277 Az új Egyházi Törvény-
könyv alapján csak a hivatalos jogi személy tulajdona te-
kinthetô egyházi vagyonnak,278 ez pedig újdonság a CIC
(1917)-hez képest, amely nem ismerte a hivatalos és ma-
gán jogi személy megkülönböztetését. 

3. A kegyes alapítványok jogállása Magyarországon 
az 1990. évi IV. tv. hatályba lépése után

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyhá-
zakról szóló 1990. évi IV. tv. II. fejezetében, az egyházak
nyilvántartásba vételérôl rendelkezve megállapította, hogy 
az egyes egyház illetékes megyei vagy Fôvárosi Bíróság
elôtti nyilvántartásba vételéhez, be kell nyújtani annak
alapszabályát. Ennek az alapszabálynak az általános alaki-
sági kritériumok mellett tartalmaznia kellett azt, ha az
egyház valamely szervezeti egysége jogi személy, illetve
ezek megnevezését (vö. 9. § [2] b).279 A 13. § (2) pedig
leszögezte, hogy „az egyház és – ha az alapszabály így ren-
delkezik – az egyház önálló képviseleti szervvel rendelke-
zô szervezeti egysége (szervezete, intézménye, egyházköz-
sége stb.) jogi személy.” A BH 1996. 58 szerint az egyházi
jogi személy kérdésében kizárólag az egyház szervei jogo-

127

277 ERDÔ P., Egyházjog (Szent István kézikönyvek 7), Budapest 2005.4

141.
278 CIC 1257. kán. – 1. §. Az egyetemes egyház, az Apostoli Szent-

szék és az egyházban lévô egyéb hivatalos jogi személyek összes anyagi
javai egyházi javak (…).

279 Vö. 1990. évi. IV. tv. 9. §. (3) Az egyház elnevezése már nyilván-
tartásba vett egyház elnevezésével nem lehet azonos vagy összetéveszt-
hetô.
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sultak dönteni összhangban az 1990. évi IV. tv. 13. § (3),
15. § (2) és a 20. § (1) bekezdéssel.280 Ez az elv bekerült a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egy-
házak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogáról szó-
ló 2011. évi CCVI. tv. 8. § (2) bekezdésébe.281

Azok a célok, melyekre mind a CIC (1917), mind pe-
dig a hatályos Egyházi Törvénykönyv alapján létesülhet-
tek/hetnek kegyes alapítványok,282 nem minôsülnek gaz-
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280 A kérdéshez ERDÔ P., Az egyházak és az egyházi jogi személyek bejegy-
zése és képviselete, in Az európai államok és az egyházak kapcsolata a megválto-
zott világban, Budapest 1993. 375–378; vö. FERENCZY R., Kérdések az egy-
házak és szervezeteik jogi személyiségének a körébôl, in Magyar Jog 46 (1999)
518–529, különösen 520.

281 2011. évi CCVI. tv. 8. § (2) „A vallási közösség hitelvei, belsô tör-
vénye, alapszabálya, szervezeti és mûködési szabályzata vagy azoknak
megfelelô más szabályzata (…) alapján hozott határozat érvényre jut-
tatására állami kényszer nem alkalmazható, azt állami hatóság nem
vizsgálhatja. A vallási közösség belsô szabályon alapuló döntését állami
szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem sza-
bályozott belsô jogviszonyokból eredô jogviták elbírálására állami
szervnek nincs hatásköre.” 

282 CIC 114. kán. – 1. §. A személyeknek vagy dolgoknak olyan
együttesei, melyek az egyház küldetésének megfelelô és az egyesek cél-
ját meghaladó célra irányulnak, vagy magának a jognak az elôírása
folytán vagy az illetékes hatóság határozatilag adott külön engedélye
révén válnak jogi személyekké. – 2. §. Az 1. §-ban említett célnak szá-
mítanak azok a célok, amelyek a vallásosság, az apostoli tevékenység
vagy akár lelki, akár anyagi vonatkozású irgalmas szeretet tetteivel kap-
csolatosak. 3. §. Az illetékes egyházi hatóság csakis személyek vagy dol-
gok olyan együtteseinek adja meg a jogi személyiséget, melyeknek 
célja valóban hasznos, és amelyek – mindent figyelembe véve – elôre-
láthatólag elégséges eszközökkel rendelkeznek kitûzött céljuk szolgá-
latára. Vö. 115. kán. – 3. §. A dolgok együttese, vagyis az önálló alapít-
vány lelki vagy anyagi javakból, vagyis dolgokból áll, és a jog meg a
szabályzat szerint egy vagy több természetes személy vagy egy testület
vezeti.
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dasági vállalkozási tevékenységnek Magyarországon az
1997. évi CXXIV. tv. 2. § (7) alapján.283

Mint az köztudott, az 1991. évi XXXII. tv.284 a volt egy-
házi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérôl a 2. §-
ban úgy rendelkezett, hogy az egyházak részére át kell ad-
ni azokat az ingatlanokat, amelyek hitéleti, szerzetes vagy
diakónus (diakonissza) közösség mûködését; oktatást,
nevelést; egészségügyi, szociális ill. kulturális célt szolgál-
nak, továbbá azokat az ingatlanokat (vagy helyette annak
megfelelôt), amelyeket az egyház ténylegesen birtokol.285
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283 1997. évi CXXIV. tv. 2. § (7) Az egyház esetében nem minôsül
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek: a) hitéleti, nevelési-oktatási,
kulturális, felsôoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és if-
júságvédelmi intézmény mûködtetése, valamint az említett tevékeny-
ségek folytatása, (…) c) hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy elô-
állítása, értékesítése, (…) e) temetô fenntartása, f) a kizárólag hitéleti,
nevelési-oktatási, kulturális, felsôoktatási, szociális és egészségügyi,
sport, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet szolgáló immateriális
jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése (…) g) hitéleti, nevelési-
oktatási, kulturális, felsôoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereség-
szerzési célú hasznosítása. 

284 Vö. ERDÔ P., A katolikus egyház álláspontja az egyházi ingatlanok
ügyében, in Partnerek vagy ellenségek? Az egyházak és az állam viszonyáról
(Egyházfórum konferencia), Budapest 1992. 44–53. ERDÔ, P., Die un-
garische Kirche in Europa – Kirche im Wandel, in ERDÔ, P., Mission et cul-
ture, Budapest 2007. 77–91.

285 Vö. 1991. évi XXXII. tv. 1. § (1) E törvény hatálya kiterjed arra az
egyháztól, vallásfelekezettôl, vallási közösségtôl, egyéb egyházi szerve-
zettôl (…) 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül állami tulajdonba
került beépített ingatlanra, amely az állami tulajdonba kerüléskor a 2.
§ (2) bekezdésében meghatározott célt szolgált, feltéve, hogy az ingat-
lan e törvény hatálybalépésekor állami tulajdonban vagy a helyi önkor-
mányzat tulajdonában van. (2) E törvény alkalmazásában egyházi tulaj-
donnak kell tekinteni az egyház javára létesített alapítvány tulajdonát
és az egyháznak az egykori kegyúri jogviszonyon alapuló ingatlanhasz-
nálati jogát is, ha egyébként az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
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Ez a törvény nem határozza meg pontosan az „egyházi tu-
lajdon”, „egyházi ingatlan” fogalmát, ahogy más állami
rendelkezés sem. 

A 2011. évi CCVI. tv. hatálybalépése nem változtatott
az 1990. évi IV. tv. óta kikristályosodott állami jogi állás-
ponton, a kegyes alapítványok tekintetében. A már létezô
és az újabb ilyen jellegû alapítványok továbbra sem minô-
sülnek gazdasági vállalkozási tevékenységnek a 2011. évi
CCVI. tv. 22. § (1)–(3) bekezdésében rögzített felsorolás
alapján. Megjegyzendô az is, hogy a Magyarország és az
Apostoli Szentszék között 1997. június 20-án létrejött
megállapodás 2013. október 21-én aláírt módosítása,
amelyet a Magyar Országgyûlés 2013. december 2-án fo-
gadott el, és 2013. december 3-án, 2013. évi CCIX. tv-ként
lépett hatályba, nem érinti a kegyes alapítványok kérdés-
körét.

4. Összegzés

Mindezek alapján úgy tûnik, hogy az 1948 elôtt létesült
egyházi alapítványok tekintetében ugyan vitatható meny-
nyiben számítanak minden tekintetben „egyházi” tulaj-
donnak és mennyiben tartoznak állami kompetenciába
az akkori közjogi jogállás következtében. Azonban ez a vi-
ta akadémikus, hiszen – annak ellenére, hogy a hatályos
Alaptörvény integráns részét képezô Nemzeti Hitvallás
nem ismeri el az 1949. évi Alkotmányt – az 1948-ban be-
következett államosítással ezek az alapítványok kikerültek
az egyházi tulajdon körébôl.
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VIII.
NON-PROFIT SZERVEZETEK-E 

A MAGYARORSZÁGON BEJEGYZETT EGYHÁZAK?

Magyarországon 1949, vagyis az elsô kartális Alkotmány
megszületése elôtt (vö. 1949. évi XX. tv.) a Corpus Iuris
Hungarici hatályban lévô elveinek az értelmében a be-
vett vallásfelekezetek286 és azok önálló képviselettel bíró
egységei közjogi jelleggel rendelkeztek.287 Így az állami
hatóságnak közvetlen illetékessége volt az egyes bevett fe-
lekezetek tevékenységének ellenôrzésére, sôt vagyonke-
zelésük felett fôfelügyeletet gyakorolni.288 Ez a helyzet
nyilvánvalóan alapvetôen különbözött a jelenleg hatályos
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286 Vö. 1895. évi XLIII. tc.
287 ERDÔ P.–SCHANDA B., Egyház és vallás a mai magyar jogban. A fôbb

jogszabályok szövegével, nemzetközi bibliográfiával (Egyház és jog 1), Buda-
pest 1993. 20–23. Vö. SZUROMI SZ. A., Változások a katolikus egyház jog-
intézményeinek államilag elismert kompetenciájában Magyarországon (1894–
1918), in Jogtörténeti szemle 3 (2007) 64–67.

288 Vö. 1895. évi XLIII. tc. 19. § Az egyházi közgyûlés csak nyilvános
lehet. – Az egyházi közgyûlésen csak a felekezet egyházi, vagyoni, okta-
tási, nevelési, jótékonysági s általában a vallásos és erkölcsi élet körébe
tartozó ügyei tárgyalhatók. – A vallásfelekezet köteles a közgyûlésein
hozott határozatait jegyzôkönyvbe iktatni, s e jegyzôkönyveket a vallás-
és közoktatásügyi ministernek, vagy az általa kijelölt polgári hatóság-
nak esetrôl esetre bemutatni. – 20. § Az illetékes ministernek joga van
a vallásfelekezetek vagyonára, a náluk létezô alapítványokra és vagyon-
kezelésökre a fôfelügyeletet gyakorolni; különösen ôrködni a fölött,
hogy az ily vagyont s alapítványokat el ne idegenítsék, ne csorbítsák,
vagy azok a kezelés rosszasága miatt veszendôbe ne menjenek, és hogy
valósággal egyházi s a törvényben megengedett oktatási, nevelési vagy
jótékonysági czélokra fordittassanak, valamint hogy az alapítványokat
az alapítók akarata értelmében használják fel. Vö. SZUROMI SZ. A., A ke-
gyes alapítványok léte és jogi személyisége, in Jogtörténeti szemle 4 (2004)
16–20.
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magyar Alaptörvényben érvényesülô elválasztási modell-
tôl.289 Mivel a Magyarországon az 1990. IV. tv. alapján be-
jegyzett egyházak, valamint önálló képviselettel rendelke-
zô egységeik és az általuk fenntartott intézmények, majd
a 2011. évi CCVI. tv.290 függelékében és annak módosí-
tásában felsorolt egyházak fôképp közcélt látnak el, így
gyakori félreértés, hogy az egyházi szervezeteket, mint 
a közhasznú szervezetek speciális formáját sorolják be. 
A hatályos 2011. évi CCVI. tv. 51. §-a, amely a civil szer-
vezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggô
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 95. § 
a) pontját módosítja az „alapcélként vallási tevékenységet
végzô egyesület” kitétellel (amely az állam által egyház-
ként nyilvántartásba nem vett vallási közösségek sajátos
egyesületként való mûködését kívánja biztosítani), tovább 
erôsíti a félreértést az egyházként elismert jogi személyek
tekintetében is. Ezt a tévedést elsôdlegesen a vonatkozó
hazai jogszabályi – leginkább magánjogi és költségvetési –
keretek félreértelmezése okozza. 
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289 ERDÔ P., Az egyház új jogi helyzete Magyarországon, in Katolikus
Szemle 42 (1990) 159–170. ERDÔ P., A magyar elválasztási modell alapelvei
a katolikus egyház szemszögébôl, in FORRAI T. (szerk.), Az állam és az egyház
elválasztása, Budapest 1995. 96–102.

290 2011. évi CCVI. tv. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, va-
lamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 14. §
(2) a); vö. SCHANDA B., Néhány megjegyzés a lelkiismeret és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállá-
sáról szóló 2011. évi CCVI. törvényhez, in Jogtudományi közlöny 66 (2011)
515–520. SCHANDA, B., Ein neues Religionsrecht in Ungarn, in REES, W.–
ROCA, M.–SCHANDA, B. (Hrsg.), Neuere Entwicklungen im Religionsrecht
europäischer Staaten, Berlin 2013. 571–586.
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1. A „nonprofit” szervezetek hazai jogállása

A nonprofit szervezetek alapvetô jellegzetességeit Bíró
Endre három tulajdonság köré csoportosítja: a profitosz-
tás tilalma; a nem kormányzati jelleg és a jogi személyi-
ség.291 A hazai nonprofit szervezetekre vonatkozó hatályos
elôírásokat az 1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekrôl,
valamint annak az 1998. évi XIV. tv-vel, a 2009. évi XLII.
tv-vel való módosítása, valamint a 328/2008 (XII. 30.)
Korm. rendelet tartalmazza. Ezek közül a legutóbbi lé-
nyeges változtatásokat tartalmaz az államháztartás szer-
vezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek,
továbbá a kincstári elszámolások beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságai tekintetében.292 A
közhasznú szervezetek között a jogalkotó megkülönböz-
tet társadalmi szervezetet (1), alapítványt (2), közalapít-
ványt (3), közhasznú társaságot (4) és olyan köztestületet,
amelynek a létrehozásáról szóló törvény a közhasznúsá-
got lehetôvé teszi (5). A törvény hatálya alá tartozó jogi
személyeknek olyan jellegû közhasznú tevékenységet kell
folytatniuk, amit maga az 1997. évi CLVI. tv. nevesít. Ezen
túlmenôen: vállalkozási tevékenységet csak közhasznú cél
érdekében folytathatnak; a gazdálkodásuk közben kelet-
kezett eredményt nem oszthatják fel; valamint közvetlen
politikai tevékenységet nem folytathatnak. Feladataik ki-
fejezetten közfeladatok ellátásának végzésére irányulnak,
amelyekrôl – a jogi személy jellegének függvényében – az
állami, vagy önkormányzati szervnek kell gondoskodnia.
Éppen ezért, gazdálkodásukat évente nyilvánosságra kell
hozniuk, melynek ellenôrzése az Állami Számvevôszék
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291 BÍRÓ E., Nonprofit Szektor Analízis. Civil szervezetek jogi környezete
Magyarországon, Budapest 2002. 4–5.

292 Magyar Közlöny (2008/191) 25256–25258.
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hatáskörébe tartozik (vö. az 1989. évi XXXVIII. tv. az Álla-
mi Számvevôszékrôl, és annak további módosításai).293

Mindezek fejében a közhasznú szervezet mentesül a
társasági adó alól, illetve további, tárasági adókötelezett-
séget érintô kedvezmények vonatkoznak rá. De itt kell
említenünk a helyi adókötelezettséget érintô kedvezmé-
nyeket, az illetékkedvezményt, a vámkedvezményt, továb-
bá az egyéb jogszabályban meghatározott kedvezményeket 
és a kapott szolgáltatások utáni jövedelemadó-mentes-
séget.

2. Az egyházak, valamint önálló képviselettel 
rendelkezô egységeik jogállása

A 2011. évi CCVI. tv. alapján elismert egyházi jogi szemé-
lyek a 16–18. §§ szerint nyilvántartásba vett egyházak, egy-
házszövetségek, az egyházak vallásos célra létesült önálló
szervezetei, valamint amennyiben alapszabályuk úgy ren-
delkezik (vö. ún. „belsô egyházi jogi személy”), önálló
képviseleti szervvel rendelkezô szervezeteik.294 A 7–10. §§-
ban szereplô feltételek egyértelmûvé teszik, hogy az egy-
ház létrehozásának célja az azonos hitelvet vallók közös
vallásgyakorlása, természetesen az Alaptörvénybe vagy
más törvénybe nem ütközô módon. Az egyházaknak te-
hát elsôdleges funkciójuk a tagjaik vallásgyakorlását elô-
segíteni. Ez közösségi vallásgyakorlást jelent, vagyis felté-
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293 1993. évi LXXXVIII. tv.; 2004. évi XLVI. tv. 
294 2011. évi CCVI. tv. 11. és 17. §§; a kérdéshez továbbra is megfe-

lelô megvilágítást ad FERENCZY R., Kérdések az egyházak és szervezeteik jogi
személyisségének körébôl, in Magyar Jog 46 (1999) 518–529; a hatályos nor-
ma értelmezéséhez vö. SCHANDA, B., The Freedom of Religious Association
in Hungary: Recent Developments, in Religion and Human Rights: An Inter-
national Journal 8 (2013) 65–77.
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telez egy azonos hitelveket valló közösséget, valamint azt,
hogy ezek a hitelvek valamiféle közös gyakorlatot írnak
elô. Ezek megléte mint cél elégséges egy egyház alapításá-
ra, a törvény nem ír elô sem karitatív, sem oktatási, sem
egészségügyi vagy egyéb közhasznú célt.

A jogi személyiséggel rendelkezô egyházaknak és in-
tézményeiknek a tevékenysége azonban nemcsak a vallás-
szabadság alkotmányban szavatolt elvének a gyakorlására
terjedhet ki, hanem oktatási, kulturális, szociális, egész-
ségügyi, sport és ifjúságvédelmi feladatok ellátására is.295

Ilyen tevékenységek gyakorlására az egyházak jogosultak
intézményeket vagy szervezetet létrehozni, viszont ez
nem az adott vallási csoport egyházlétének feltétele. Köz-
hasznú célok kitûzését, ilyen feladatok ellátását tehát
nem lehet az egyházakon számon kérni. Az egyházi jogi
személynek már az 1990. évi IV. tv. 18 § (2) szerint is lehe-
tôsége volt arra is, hogy a mûködésének biztosításához
szükséges anyagi keretek megteremtésére – hangsúlyo-
san alapcélja mellett – akár gazdasági vállalkozási te-
vékenységet is folytasson. Ez az elv következett a vallás
szabad gyakorlásának és az abból fakadó jogok és köteles-
ségek végzésének állam által való garantálásából és be-
épült a hatályos 2011. évi CCVI. tv. 19. § (3) bekezdésébe
is.296 Az említett gazdasági tevékenység folytatása esetében
a Ptk. társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályai (vö.
Ptk. 70–73. §§) az irányadók. Az 1997. évi CXXIV. tv. az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységnek anyagi feltételeirôl
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295 2011. évi CCVI. tv. 8. §.
296 2011. évi CCVI. tv. 19. § (3) Az egyház céljai megvalósítása érde-

kében jogosult gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minôsülô
tevékenységet, valamint alaptevékenysége mellett gazdasági-vállalko-
zási tevékenységet is folytatni. Jogosult továbbá vállalkozásokat, civil
szervezeteket létrehozni, azokban részt venni.
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az eddigiekben rögzítetteken túl úgy rendelkezik, hogy a
törvény hatálya alá esô egyházak esetében nem minôsül
gazdasági tevékenységnek a hitéleti, oktatási, szociális,
egészségügyi vagy sportlétesítmények mûködtetése; egy-
házi személyeknek nyújtott szolgáltatások; a hitélettel
összefüggô tárgyak és kiadványok értékesítése; temetô
fenntartása; stb.297 valamint az ilyen tevékenységekhez
kapcsolódó anyagi juttatás (vö. pl. kötbér, adó-visszatérí-
tés), illetve a vállalkozási tevékenységnek nem minôsülô
mûködésbôl nyert bevétel kamata.298 Az 1997. évi CXXIV.
tv. felsorolás átkerült a hatályos 2011. évi CCVI. tv. 20. §
(4) bekezdésbe, amelyben szereplô területeket a törvény
ugyan nem tekinti vallási tevékenységnek299, de az egyhá-
zak vonatkozásában kiveszi a gazdasági-vállalkozási tevé-
kenység kategóriája alól. Az egyházak ilyen, valamint
egyéb jellegû tevékenységének ellenôrzésére az állam
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297 1997. évi CXXIV. tv. 2. § (7) Az egyház esetében nem minôsül
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek: a) hitéleti, nevelési-oktatási,
kulturális, felsôoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és if-
júságvédelmi intézmény mûködtetése, valamint az említett tevékeny-
ség folytatása, b) üdülô hasznosítása egyházi személy részére történô
szolgáltatásnyújtás révén, c) hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy
elôállítása, értékesítése, d) egyházi célra használt ingatlan (ideértve
annak tartozékait is) részleges hasznosítása, e) temetô fenntartása, f) a
kizárólag hitéleti, nevelési-oktatási, kulturális, felsôoktatási, szociális
és egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet szol-
gáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése (ideértve
a munkaruha megtérítését is), g) hitéleti, nevelési-oktatási, kulturális,
felsôoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédel-
mi tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési célú haszno-
sítása. Vö. az egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkezô jogi
személyiséggel bíró szervezeti egységeinek vonatkozásában: 1997. évi
CXXIV. tv. 2. § (8).

298 1997. évi CXXIV. tv. 2. § (9)–(10).
299 2011. évi CCVI. tv. 6. § (2).
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deklarálta, hogy felügyeleti szervet nem hoz létre.300 Ebbôl 
egyértelmûen levezethetô a 2011. évi CCVI. tv. 21. § (1)
bekezdésben is megfogalmazott alapelv, hogy az egyhá-
zak és önálló képviselettel rendelkezô jogi személyeik
mûködésének hitéleti bevételei és azok felhasználása
nem tartoznak az Állami Számvevôszék ellenôrzési kom-
petenciája alá, szemben a közhasznú szervezetekkel. Az is
nyilvánvaló, hogy a nem hitéleti célra nyújtott költségve-
tési támogatással kapcsolatos ellenôrzési jogkör az egyhá-
zak esetében is megilleti az Állami Számvevôszéket.301

Míg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi tv.
mindössze az 50. § általános felsorolásába illesztve, a költ-
ségvetési támogatásban részesíthetôk körében tünteti fel
az egyházi jogi személyeket302, addig a 2010. évi CLXIX.
tv. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérôl em-
lítés szintjén kitér az egyházi fenntartású felsôoktatási
intézményekre, majd egy teljes önálló címet szentel az
egyházak és társadalmi önszervezôdések közcélú és egyéb
tevékenysége támogatásának (vö. 42–44. §§). Ebben mind 
a normatív hozzájárulás, a kiegészítô támogatás, különö-
sen pedig az óvodai és közoktatási funkció ellátására al-
kalmazott kereteket rögzíti, fôképp utaló szabályok fel-
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300 2011. évi CCVI. tv. 10. § (2).
301 Vö. 2011. évi CCVI. tv. 21. § (3).
302 2011. évi CXCV. tv. 50. § (2) a) a nemzetközi szervezet, a külföl-

di állam, külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv, a köztestület, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló
törvény szerint az Országgyûlés által elismert magyarországi egyház,
vallásfelekezet és vallási közösség, az államháztartás alrendszereibe
tartozó jogi személy, valamint a gazdálkodó szervezet, amelyben az ál-
lam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részese-
déssel rendelkezik (…).
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használásával.303 A 2010. évi CLXIX. tv. VI. fejezetének
szóhasználatában egyértelmû a közhasznú szervezetek és
az egyházak finanszírozásának világos megkülönbözte-
tése. Ugyanezen fejezet bekezdései, a felsorolásra kerülô
finanszírozási indokok és kategóriák egyértelmûen alátá-
masztják, hogy egyházak és intézményeik állami támoga-
tási rendszere leginkább a kisebbségekre és a pártokra
vonatkozó normákhoz hasonló elbírálás alá esik, amely
alapvetôen különbözik a közhasznú szervezetekre alkal-
mazott jogi és gazdasági eszközöktôl. 
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303 2010. évi CLXIX. tv. 42. § (2) A közoktatási közfeladatot ellátó
egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirôl szóló 1997. évi
CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló tör-
vény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítô támogatásra jogo-
sult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szol-
gáltatás számától – 230 000 forint/év minden valós – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellék-
letében meghatározottak szerint számított – gyermek, illetve tanuló
létszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak,
iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban,
gyógypedagógiai oktatásban – a Magyar Köztársaság 2010. évi költ-
ségvetésérôl szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)–d)
pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. a)–d) pontjai-
ban 2011. szeptember 1-jétôl figyelembe vehetô – törtévi (8/12 és
4/12 havi), illetve átlaglétszáma, valamint a 16. bb) pont alatti korai fej-
lesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztô felkészítésben részt vevô
gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítô szabá-
lyok 10. h) pontja szerint számított létszáma alapján. E kiegészítô tá-
mogatásra az egyház a felsôoktatási intézménye gyakorló intézményé-
ben oktatottjai után nem jogosult. (…); vö. 42. § (11) A Közokt. tv. 81.
§-ának (8)–(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a korábbi évek-
ben megkötött közoktatási megállapodásokból eredô éves költségveté-
si támogatási kötelezettség összege 2011-ben nem haladhatja meg – a
(2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítô támogatás összegé-
nek változásából adódó különbözettôl eltekintve – a 2010. évi össze-
gét. (…).
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3. Összegzés

Látható tehát, hogy az állam által egyházi jogi személy-
ként elismert vallási közösségek vagy azok önálló képvise-
leti szervvel rendelkezô szervezeti egységeik képesek vol-
tak a gazdálkodásra 1990 és 2012 között, az 1990. IV. tv.
hatálya alatt, és továbbra is képesek erre a 2012. január 
1-jén hatályba lépett új, a lelkiismereti és vallásszabadság
jogát, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállását szabályozó új törvényt követôen –
vö. 2011. évi CCVI. tv. – de ezt hangsúlyosan nem az anya-
gi nyereség elérésének elsôdleges céljából teszik, mivel
„alapcélként vallási tevékenységet” végeznek.304 Tevékeny-
ségükkel alapvetôen közcélt látnak el, de ennek ellenére
nem minôsíthetôek közhasznú, vagy „nonprofit” szerve-
zeteknek, hiszen lényegileg eltérnek az azok számára tá-
masztott törvényi kritériumoktól. Mûködésüknek néhány
területe és formája nagyon hasonlít a közhasznú szerveze-
tekére, sajátos céljuk azonban nem ezeknek a közfelada-
toknak az ellátása, hanem a belsô normáik alapján tör-
ténô közösségi vallásgyakorlás. Jellegükbôl adódóan (és
ennek a 2011. évi CCVI. tv. 20. § [1] – [4] bekezdésének
felsorolása, valamint a 21. § jogszabályi kifejezést is ad)
gazdasági tevékenységet csak e fô céljuk érdekében foly-
tathatnak, ugyanakkor intézményeik közszolgálati tevé-
kenysége is ennek a fô célnak van alárendelve. Mindezt
világosan mutatja az Állami Számvevôszék ellenôrzési
kompetenciájának, valamint könyvvezetéshez kapcsoló-
dó állami jogszabályok alkalmazásának az egyházak nem
hitéleti célra nyújtott támogatások területére történô le-
szûkítése.305 Az egyházak mûködésükben tehát nem a köz-
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304 2011. évi CCVI. tv. 14. § (2) a).
305 2011. évi CCVI. tv. 21. § (2)–(3).
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hasznú társaságok jellege mutatkozik meg, hanem sokkal
inkább olyan „társadalmi szervezeteké”, amelyek a fô cél-
juk mellett, annak elérését segítendô, más tevékenysége-
ket is ellátnak. Természetesen az egyházak közfeladatot
ellátó szervezeteinek munkája egy demokratikusan mû-
ködô államszervezet és a társadalom számára felbecsülhe-
tetlen értékû, azonban ezek nem magát az egész adott
egyházat teszik jogi értelemben véve közhasznúvá, hanem 
a tevékenységet végzô szervezetet. Nem véletlen, hogy
ezeket a tevékenységeket jórészt az egyes egyházak önálló
jogi személyiségû egységei végzik, és ezek kérnek – kér-
hetnek közhasznú minôsítést az állami hatóságoktól.
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IX.
A KATOLIKUS EGYHÁZI SZEMÉLYEK 

FOGLALKOZTATÁSÁNAK SAJÁTOS HELYZETE 
A MAI MAGYAR JOGBAN

1. A „dispositio”

A Katolikus Egyház saját belsô jogában, azaz a kánonjog-
ban, az egyházi személyek munkakörének betöltésére ha-
gyományosan a „dispositio” (kihelyezés, kirendelés) fo-
galmat használják. A dispositio olyan egyházi közigazgatási
intézkedés, amely által az arra illetékes egyházi hatóság, 
a joghatósága alatt álló – részegyházába inkardinált – 
személyt, vagy a más részegyházhoz tartozót, annak inkar-
dinációja szerinti ordináriusa által elôzetesen adott enge-
délye alapján, meghatározott egyházi feladatkör végzé-
sével, vagy hivatal viselésével, tartós jelleggel megbízza.306

A hatályos Egyházi Törvénykönyv (továbbiakban: CIC)
egyházi személynek, azaz meghatározott egyházi elöljáró
alárendelt személynek tekinti a papnövendékeket (CIC
232. kán., 257. kán. 1–2. §§) és a felszentelt papokat, püs-
pököket (CIC 265. kán., 274–275. kánonok, 1013. kán.),
valamint a megszentelt élet intézményei és apostoli élet
társaságainak növendékeit (CIC 641. kán.) és tagjait (CIC
654. kán., 735–738. kánonok). 
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306 CONTE A CORONATA, M., Instititiones iuris canonici ad usum utrius-
que cleri et scholarum, I. Torino 1950.4 235, 238–241; vö. ERDÔ P., Egyház-
jog (Szent István Kézikönyvek 7), Budapest 2005.4 111.
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2. Az „egyházi személyek” a magyar jogban

Az egyházi személyek meghatározását Magyarországon az
állami jogalkotó az egyházak hatáskörébe utalja. A szemé-
lyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 3. § 40.
pontja kimondja, hogy „egyházi személy az, akit az egyház
belsô törvényeiben és szabályzataiban annak minôsít.” 
A 2011. évi CCVI. tv. 13. § (1) bekezdése pedig pontosan
definiálja az egyházi személy fogalmát: „a bevett egyház
belsô szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy
szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szol-
gálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogvi-
szonyban teljesítô természetes személy.” Ezek alapján te-
hát, a Katolikus Egyház tekintetében, a hatályos Egyházi
Törvénykönyv által meghatározott személyek körét kell
egyházi személynek tekinteni a magyar jogban. A lelkiis-
mereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallás-
felekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.
évi CCVI. törvény Preambuluma – az Alaptörvény VII.
cikk (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban – megál-
lapítja, hogy a Magyar Köztársaságban az egyház az állam-
tól elválasztva mûködik. Ugyanezen törvény kifejezett for-
mában tartalmazza, hogy az egyház belsô törvényeinek,
szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem al-
kalmazható.307 Magyarországon az 2011. évi CCVI. tv. 10.
§ alapján az egyházi jogi személy, az ún. „bevett egyház és
annak belsô egyházi jogi személye.” Az egyházként való
elismerés feltételeit ugyanezen törvény 14–15. §§-ai, míg
a bevett egyház definícióját a 11. §-a rögzíti308, felsorolásu-
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307 2011. évi CCVI. tv. 8. § (2).
308 2011. évi CCVI. tv. 11. § (1) A bevett egyház azonos hitvelveket

valló természetes személyekbôl álló, önkormányzattal rendelkezô
autonóm szervezet, amelynek ezt a közjogi jogállását az Országgyûlés a
közösségi célok érdekében történô együttmûködés céljából biztosítja.
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kat pedig a törvény melléklete tartalmazza. Ennek alap-
ján tehát a nyilvántartásba vétel – az 1990. IV. tv. korábbi
szabályozásától eltérôen309 – nem a megyei bíróság, ha-
nem az Országgyûlés jogkörébe tartozik. A belsô egyházi
jogi személynek minôsülnek a bevett egyházak saját belsô
normái szerint jogi személynek minôsülô, az egyház kép-
viseletében eljáró szervezeti egységek.310 Ilyenek például 
a katolikus egyházmegyék és plébániák, melyeknek a ma-
gyar jog szerinti jogi személyiség elnyeréséhez – a név
szerinti bejelentésen túl – nincs szükség egyedi állami el-
járásra.311 A 2011. évi CCVI. tv. 9/A–9/B §§ a vallási tevé-
kenységet végzô szervezet kategóriáját határozzák meg,
amelyek a 12. § (3) bekezdése alapján szintén belsô egy-
házi személynek minôsülhetnek.312 Ez utóbbi intézmények 
nyilvántartásba vételét, egyedi kérelem és a törvényben
rögzített feltételek megléte alapján a Fôvárosi Törvény-
szék végzi.313 Ide tartozhatnak a hívôk hivatalos társulásai
(vö. 312–320. kánonok).

A fentiekbôl nyilvánvaló, hogy az állam által elismert
egyházi jogi személyek köre, ahogy az egyházi feladat-
kört, vagy hivatalt ellátó egyházi személyek köre is, mind
a hatályos magyar jogszabályi háttérbôl, mind azokból 
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309 ERDÖ, P., Neue Entwicklungen im ungarischen Partikularkirchen-
recht, in Archiv für katholisches Kirchenrecht 162 (1993) 465–467.

310 Vö. GARCÍA MARTÍN, J., Características de las personas jurídicas
púplica según el can. 116, § 1, in Commentarium pro religiosis et missionariis
82 (2001) 69–106.

311 Vö. Legf. Bir. Kpkf. II. 25 262/1991. sz., in Döntvénytár-BH1992,
200.

312 2011. évi CCVI. tv. 12. § (3) A 9. § (1) bekezdés szerinti tevé-
kenységet elátó intézmény a bevett egyház belsô szabálya szerint belsô
egyházi személynek minôsülhet. Nem minôsül belsô egyházi jogi sze-
mélynek a vallási közösség által létrehozott gazdasági társaság, alapít-
vány, egyesület.

313 2011. évi CCVI. tv. 9/B § (1).
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az egyházi normákból (a Katolikus Egyház esetében: ká-
nonokból) amelyekre mint az egyház belsô szabályára
utal a jogalkotó, egyértelmûen meghatározható. Éppen
ezért, az alábbiakban azt kívánjuk vizsgálni, hogy vajon vi-
tatható-e az egyházi személyek jogállása, és dispositio útján
létrejövô jogviszonya a hatályos magyar munkajogi, társa-
dalombiztosítási és adózás rendjére vonatkozó állami elô-
írások, továbbá más – kapcsolódó – jogszabályok alapján.

3. Az egyházi jogviszony

A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jo-
gosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérôl szóló
1997. évi LXXX. tv. 5. § a biztosítottak körérôl tárgyalva,
különbséget tesz a munkaviszonyban tevékenykedôk és
az egyházi szolgálatot teljesítôk között. A törvény 5. § (1)
a) pontja úgy fogalmaz, hogy „munkaviszonyban (ideért-
ve az országgyûlési képviselôt is), közalkalmazotti, ille-
tôleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati
jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkal-
mazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelôszülôi jog-
viszonyban álló személy, a fegyveres erôk, a rendvédelmi
szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagja, a fegyveres erôk szerzôdéses ál-
lományú tagja, továbbá a katonai szolgálatot teljesítô tar-
talékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet
nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunka-
idôben történik.” A jogalkotó, ettôl eltérô pontban ren-
delkezik a biztosítottak önálló köréhez tartozó egyházi
személyekrôl – azaz nem a munkaviszonyban állók bizto-
sított körén belül –, mely szerint (5. § [1] h) „az egyházi
szolgálatot teljesítô egyházi személy, szerzetesrend tagja
(a továbbiakban együtt: egyházi személy)”. Ugyanezen

144

Old001-196  14/1/27 15:37  Page 144



törvény a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék fizetés
szabályozásakor, a 26. § (3) bekezdésben kifejezetten be-
szél az egyházi személyek után – ide nem értve a saját jogú
nyugdíjasnak minôsülô egyházi személyt314 – fizetendô
társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékról, magánnyug-
díjpénztári tagdíjról, amelyet az adott egyháznak a tárgy-
hónapot megelôzô hónap elsô napján érvényes minimál-
bér alapulvételével, az 1997. évi LXXX. tv. 19. § (1)–(2)
bekezdésben meghatározott mértékben kell megtennie.
Az egyházi személy havi egyházi járandósága tehát – vö.
„egyházi fizetés” – a munkaviszonyból származó jövede-
lemmel esik azonos elbírálás alá, amelyre a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 24–27. §§-ban
foglaltak az irányadók.315 Az „azonos elbírálás” kifejezés
pontosan jelzi a jogalkotó világos álláspontját a munka-
viszony és az egyházi jogviszony jogi kategóriájának kü-
lönbözôsége tekintetében. Ez további alátámasztást nyer
a Pénzügyminisztérium Társadalmi Közkiadások Fôosztá-
lya által 4658/1/2006; illetve az APEH Adójogi Fôosztálya
által 8429815870/2006. számon kiadott értelmezés tükré-
ben, amelyek az egyházi személy egyházi fizetését – mely
az 1997. évi LXXX. tv. 4. § k) pontja értelmében, járulék-
alapot képezô jövedelem – úgy tekinti, hogy az általános
szabálytól eltérôen az utána fizetendô járulékot, megfize-
tettnek kell tekinteni.316 A fentieket a 2006. szeptember 
1-jén hatályba lépett 2006. évi LXI. tv. 157. § (5) is meg-
erôsítette.317
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314 Vö. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rend. 5/D. § (2).
315 Vö. Adó és ellenôrzési értesítô (2006/7) 311.
316 Adó és ellenôrzési értesítô (2006/7) 311.
317 Vö. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2066/2006. sz. állás-

foglalása (2006. augusztus 8.). 
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Látható, hogy az egyházi személyek, sajátos életállapo-
tukból következôen, szolgálatot teljesítenek, így nem
nevezhetôek a szó jogi értelmében sem munkavállalójá-
nak, sem alkalmazottjának a meghatározott részegyház-
nak (vö. egyházmegye, szerzetesrend, stb.). A bemutatott
állami elôírások tükrében, a hatályos magyar jogszabá-
lyokból levezetve, megfelelôen és pontosan rögzítette a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2003. szeptember
16-án kelt, 2044/2003. számú állásfoglalásában, az egyhá-
zi személyek dispositio alapján történô foglalkoztatásának
jogi kereteit. Eszerint: „az egyházi személyek az ordiná-
riustól, illetve szerzetes elöljárótól kapott dispozíció alap-
ján, ún. egyházi jogviszony keretében végzik munkájukat.
Velük sem munkaszerzôdést, sem megbízási szerzôdést
nem kötünk, akkor sem, ha pl. egyházi iskolában taníta-
nak vagy szociális intézményt vezetnek, stb. Munkájukért
nem bért, hanem ún. javadalmat kapnak, és amennyiben
valamelyik egyházi intézményben végeznek munkát, mun-
kaköri leírás helyett feladatköri leírás adható számukra.”
Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. tv. 178. § 22.
pontja már egyértelmûen jelzi, hogy az ún. egyházi sze-
mély nem tartozik a Munka Törvénykönyve hatálya alá,
mivel éppen emiatt szükséges a személyi jövedelemadó
megállapítása tekintetében, külön rendelkezéssel kinyil-
vánítani, hogy ebben a vonatkozásban a munkaviszony-
ban állók adó-megállapítására érvényes szabályokat kell
alkalmazni.

Önálló kérdést vet fel az egyházi személyek által ellá-
tott szolgálat tartalmának állami hatóság által történô
vizsgálata és vizsgálhatósága. Általánosságban elmondha-
tó, hogy az egyházi személy dispositio-ja révén, egyházi in-
tézményben minden olyan feladatkört elláthat, amihez
szükséges képesítéssel rendelkezik, tiszteletben tartva a
tisztán hitéleti tevékenység belsô elôírásait. Amennyiben
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a tevékenység nem tisztán hitéleti – pl. szociális, vagy ok-
tatási intézmény vezetése –, úgy ugyan az egyházi személy-
nek is meg kell felelnie az adott feladatkör ellátásához az
állami jogszabályokban támasztott feltételeknek, de az így
elnyert feladatkört egyházi személyi jogviszonyban is be-
töltheti. Ennek a sajátos jogviszonynak az igazolása az ille-
tékes egyházi hatóság által kiállított nyilatkozat, amely
tartalmazza a dispositio tényét. A munkaviszonyt, vagy a
közalkalmazotti – illetve azzal egyenlô elbírálás alá esô –
jogviszonyt helyettesítô dispositio elismerését a 188/1999.
(XII. 16.) Kormányrendelet 2003. január 1-jei módosítá-
sa kifejezett formában említette a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális intézmények mûködtetése vonatko-
zásában318, de ugyanezen elvek alapján járt el a 310/2004.
(XI. 13.) Kormányrendelet, amikor az egyházi intézmé-
nyekben pedagógus munkakörben tevékenykedô egy-
házi személyek tekintetében az egyházi jogviszonyt (vö.
dispositio) a közalkalmazotti vagy munkaviszonnyal egyen-
értékûnek ismerte el.319 A 2011. évi CCVI. tv. 9. § (1) pon-
tosan felsorolja azokat a célokat, amelyekre a Magyaror-
szágon jogi személyiséggel rendelkezô egyházak egyházi
intézményeket hozhatnak létre. Ezek a célok kiterjedhet-
nek – a vallásszabadság alkotmányban szavatolt elvének 
a gyakorlásán túl – a mûvelôdés, a szociális, az egészség-
ügyi, a sport és ifjúságvédelmi feladatok ellátására. Nem
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318 188/1999. (XII. 16.) Korm. rend. (módosítva: 2003. I. 1.) 5. §
(2) – Egyházi intézmény engedélyezése esetén, ha az (1) bekezdés b)
pontja szerinti alkalmazott a munkakörét egyházi személyként, szerze-
tesrend tagjaként látja el, csatolnia kell az illetékes egyházi szerv erre
vonatkozó nyilatkozatát.

319 310/2003. (XI. 13.) Korm. rend. 11. § (2) – (…) ahol e rendelet
közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt említ, azon – az egy-
házi fenntartású közoktatási intézményekben – pedagógus munkakör-
ben alkalmazott egyházi személyt is érteni kell.
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kérdéses tehát, hogy a felsorolt egyházi intézményekben,
a hatályos magyar jogszabályok alapján, az egyházi szemé-
lyek – függetlenül a feladatkör tartalmától – egyházi jogvi-
szony keretében tevékenykedhetnek. A szolgálat tényle-
ges tartalmának vizsgálatára, illetve minôsítésére ezekben
az esetekben, a hatályos jogszabályok alapján, nincs felha-
talmazása sem az adóhatóságnak, sem más állami szerv-
nek. Jól látható, hogy a hazai állami jogalkotás egységes
jogi személyként kezeli a Magyar Katolikus Egyházat, így
az annak a keretein belül – egyházi intézményeiben – 
dispositio alapján gyakorolt feladatok, nem teszik szüksé-
gessé az egyházi személyekkel történô munkaszerzôdés
kötést. Hasonló a helyzet az egyházi személyek, tisztán
hitéleti egyházi felsôoktatási intézményben végzett okta-
tási tevékenysége tekintetében. A 2011, évi CCIV. tv. a
nemzeti felsôoktatásról320, valamint a Magyar Felsôoktatá-
si Akkreditációs Bizottság321 az egyes szakok létesítéséhez,
indításához és az intézményi akkreditációhoz meghatáro-
zott számú, a felsôoktatási intézménnyel teljes munka-
idôs munkaviszonnyal rendelkezô oktató alkalmazását ír-
ja elô, amellyel egyenlô elbírálás alá esik, a tisztán hitéleti
képzést folytató egyházi felsôoktatási intézményben dispo-
sitio alapján oktatói munkát végzô egyházi személy.322
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320 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsôoktatásról, 93. § (3) Ahol e tör-
vény munkaviszonyt említ, azon egyházi felsôoktatási intézmények
esetén az egyházi személy jogviszonyt is érteni kell.

321 2007/7/III/2. sz. és a 2007/8/II/3/1–3. sz. MAB határozatok,
in Tájékoztató a Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság 2007. évi mû-
ködésérôl (Akkreditáció Magyarországon 17), Budapest 2008. 134–144.
Vö. 2008/9/IX/1. sz. MAB határozat, in Tájékoztató a Magyar Felsôokta-
tási Akkreditációs Bizottság 2008. évi mûködésérôl (Akkreditáció Magyar-
országon 18), Budapest 2009. 109–111.

322 Vö. 2011. évi CCIV. tv. 91–92. §§.
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4. Összegzés

Arra a kérdésre tehát, hogy vajon vitatható-e a hatályos
magyar állami jogszabályok alapján az egyházi személyek
jogállása, illetve az egyházi intézményekkel dispositio útján 
létrejövô sajátos egyházi jogviszonya és az ahhoz kapcso-
lódó további jogok és kötelességek, a válaszunk nemle-
ges. Nyilvánvaló, hogy az ún. egyházi személyek is létesít-
hetnek munkaviszonyt, nemcsak állami és magán, hanem
egyházi jogi személyekkel is. Az egyházi intézmények vo-
natkozásában azonban arról, hogy az egyházi személyek-
kel egyházi jogviszonyt, vagy munkaviszonyt létesítenek-e,
az illetékes egyházi hatóság – figyelemmel az egyház belsô
saját jogára és a hatályos állami elôírásokra – hivatott dön-
teni.323 Magyarországon 1990-tôl kezdve szisztematikusan
kiépült és rögzítésre került az állam és az egyház egymás-
tól elválasztott mûködésének törvényi garanciája, amely a
lelkiismeret és vallásszabadság gyakorlásának biztosítéka.
Az elválasztás alapelvébôl következô illetékességi hatá-
rokat jól érzékeltetik azok a jogi kategóriák (vö. egyházi
személy, egyházi jogviszony, dispositio, stb.), amelyek éppen 
a vegyes jogviszonyok jogszabály által szavatolt sajátossá-
gaiból fakadnak, és integráns elemeit alkotják a vallás-
szabadság Magyarországon letisztult jogi kereteinek.
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323 Vö. 32/2003. (VI. 4.) AB határozat; vö. 2011. évi CCVI. tv. 13. §
(1). A kérdésrôl részletesen: SCHANDA B., Jogvitában az egyházzal – az ál-
lami bíróság joghatóságának határai, in Kánonjog 5 (2003) 87–93. 
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X.
AZ EGYHÁZI SZEMÉLYEK ALKALMAZÁSÁNAK 

MUNKAJOGI VONATKOZÁSAI 
MAGYARORSZÁGON

A Magyar Országgyûlés 2011. december 13-án fogadta el
a 2012. évi I. törvényt a munka törvénykönyvérôl, amelyet
módosított a 2013. január 1-jével hatályba lépett 2012. évi
LXXXVI. törvény. Az új Munka Törvénykönyvének ki-
adása szükségessé teszi azoknak a munkajogviszonyoknak
és a magyarországi foglalkoztatás olyan szabályainak az át-
tekintését, amely érinti az egyházi személyek alkalmazását.

1. Egyházi személyek és a Katolikus Egyház belsô joga

A hatályos Egyházi Törvénykönyv alapján egyházi – azaz
meghatározott egyházi elöljáró alárendelt – személynek
tekintjük a papnövendékeket (CIC 232. kán., 257. kán.
1–2. §§) és a felszentelt papokat, püspököket (CIC 265.
kán., 274–275. kánonok, 1013. kán.), valamint a meg-
szentelt élet intézményei és apostoli élet társaságainak
növendékeit (CIC 641. kán.) és tagjait (CIC 654. kán.,
735–738. kánonok).324 Amennyiben az egyházi személyek-
nek ebbôl a definíciójából indulunk ki, úgy a CIC-ben a
világi krisztushívôkre vonatkozó kötelességek és jogok fel-
sorolásában szereplô – nem minden krisztushívôre vonat-
kozó – egyes kötelességek és jogok nem vonatkoztathatók
rájuk. Ez értelemszerûen alátámasztja azt a véleményün-
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324 SZUROMI SZ. A.–FERENCZY R., A katolikus egyházi személyek foglalkoz-
tatásának sajátos helyzete a mai magyar jogban, in Jogtudományi közlöny 64
(2009) 379–381, különösen 379.
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ket, hogy a „tisztes díjazásra” vonatkozó, azaz a tisztessé-
ges megélhetés biztosítását szabályozó elôírás325 az egyhá-
zi személyek esetében nem a CIC 231. kán. 2. §-ból, vagy 
a CCEO 409. kán. 2. §-ból vezethetô le, hanem az inkardi-
náció326 intézményébôl. Természetesen ebben a tekintet-
ben sajátos kérdéskör a megszentelt élet intézményei és
apostoli élet társaságainak tagjai, ahol az eltartási kötele-
zettség az intézményhez kapcsolódó, különbözô szintû
kötelékbôl fakad. 

A hatályos CIC, a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) Pres-
byterium ordinis és Christus Dominus kezdetû határozatai
alapján egyértelmûen rögzíti a 281. kánonban a kleriku-
soknak mind a díjazásra, mind a szociális gondoskodásra
való jogukat.327 Megjegyzendô, hogy a régebbi jogban, a
Trentói Zsinat (1545–1563) rendelkezése alapján is a te-
rületileg illetékes püspök volt köteles az egyházmegyé-
jéhez tartozó plébánosok megfelelô ellátását – emberhez
méltó megélhetését – biztosítani. Abban az esetben, ha a
javadalom, a tized és a gyûjtések összege nem volt elégsé-
ges a plébánia tisztes mûködéséhez, a püspök köteles volt
a szükséges további javakkal ellátni azt. Azt is meg kell
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325 ERDÔ P., Egyházjog (Szent István Kézikönyvek 7), Budapest
2005.4 225.

326 KUMINETZ G., Klerikusok kézikönyve, I: Szent szolgálattevôk, vagyis
klerikusok a katolikus egyházban (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris
Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae II/4),
Budapest 2012. 184–186.

327 CIC 281 – § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant,
remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione
habita tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque
condicionum, quaeque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon
aeque retributioni eorum, quorum servitio egent, providere. – § 2.
Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum
necessitatibus, si infirmitate, invaliditate vel senectute laborent, apte
prospiciantur. 
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azonban jegyeznünk, hogy a helyi ordinárius engedélye
nélkül a plébános semmilyen új javadalomszerzési forrás-
hoz nem juthatott hozzá.328 Nyilvánvaló, hogy korábban
(vö. CIC [1917]) a szerzetesi intézményekben; a hatályos
jogban pedig a megszentelt élet intézményeiben és apos-
toli élet társaságaiban – az intézmény részérôl fennálló –
eltartási kötelezettség és az intézmény tagjai által vagy te-
vékenysége révén szerzett anyagi javakra vonatkozó elô-
írások lényegesen különböznek az egyházmegyés papság
fent említett inkardinációból fakadó jogaitól.329

Az inkardinált vagy fogadalommal valamely intéz-
ményhez kötôdô egyházi személyek általában az illetékes
egyházi hatóságtól (ordináriustól, ill. nagyobb nôi elöl-
járótól) elnyert ún. dispositio alapján végzik munkájukat,
amely nem nevezhetô a szó munkajogi értelmében sem
munkavállalói, sem alkalmazotti viszonynak az adott rész-
egyházban, vagy megszentelt élet intézményében, ill. apos-
toli élet társaságában.330 A dispositio-val alkalmazott egyhá-
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328 SZUROMI SZ. A., Egyházi intézménytörténet (Bibliotheca Instituti
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Páz-
mány nominatae I/4), Budapest 2003. 205–206; vö. SZUROMI SZ. A., Fe-
jezetek az egyházi jogalkotás történetébôl – források és intézmények – (Biblio-
theca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae
de Petro Pázmány nominatae III/15), Budapest 2011. 187.

329 Vö. SZUROMI SZ. A., A tulajdon és a birtok kérdése a szerzetes intéz-
ményekben, in Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 487–490. FERENCZY R.–
SZUROMI SZ. A., Mennyiben érinti a természetes személy jog- és cselekvôképes-
ségét a valamely szerzetesi intézményben letett fogadalom? (A kérdés vizsgálata
kánonjogi és polgári jogi szempontból), in Kánonjog 5 (2003) 77–86. SZU-
ROMI SZ. A., A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tagjainak
sajátos kötelességei és jogai, in Teológia 43 (2009) 74–80, különösen 79–80.

330 SZUROMI SZ. A.–FERENCZY R., A „dispositio” mint az egyházi szemé-
lyek alkalmazásának, a magyar munkajog által elismert formája, in Kánonjog
11 (2009) 75–79.
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zi személyek tehát nem esnek a Munka Törvénykönyve
hatálya alá,331 a munkavállalói jogokban beállt új tenden-
ciák pedig nem értelmezhetôek ebben a környezetben
(vö. pl. alárendeltség versus gazdasági függôség332). En-
nek ellenére vannak esetek, amikor a fenti egyházi sze-
mély definíció szerinti személyekkel mégis munkaszerzô-
dés, vagy megbízási szerzôdés megkötésére kerül sor. Nyil-
vánvaló, hogy ilyen körülmények között a hatályos Munka 
Törvénykönyvének elôírásai alkalmazandók az adott egy-
házi személyekre is, mint tényleges – a magyar állami jogi
elôírásoknak megfelelô – munkavállalókra. 

2. Az „egyházi személy” kategóriája

Az egyházi személyek meghatározását Magyarországon az
állami jogalkotó az egyházak hatáskörébe utalja. A szemé-
lyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 3. § 40.
pontja kimondja, hogy „egyházi személy az, akit az egyház
belsô törvényeiben és szabályzataiban annak minôsít.” Az
idézett utalószabály alapján tehát, a Katolikus Egyház te-
kintetében, a hatályos Egyházi Törvénykönyv által meg-
határozott – és fentebb felsorolt – személyek körét kell
egyházi személynek tekinteni a magyar jogban (vö. 2011.
évi CCVI. tv. 13. § [1]). A 2011. évi CCVI. tv. alapján elis-
mert egyházi jogi személyek a 16–18. §§ szerint nyilván-
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331 Vö. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2003. szeptember 
16-án kelt, 2044/2003. számú állásfoglalása.

332 Vö. GYULAVÁRI T., Hagyományos munkavállalói jogok és új kihívá-
sok, in TÓTH T. (szerk.), 120 éves a Rerum novarum (A Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományának Könyvei; Tanulmá-
nyok 11), Budapest 2012. 85–100, különösen 93–95.
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tartásba vett egyházak, egyházszövetségek, az egyházak
vallásos célra létesült önálló szervezetei, valamint ameny-
nyiben alapszabályuk úgy rendelkezik (vö. ún. „belsô egy-
házi jogi személy”), önálló képviseleti szervvel rendelkezô
szervezeteik.333 A 7–10. §§-ban szereplô feltételek egyér-
telmûvé teszik, hogy az egyház létrehozásának célja az
azonos hitelvet vallók közös vallásgyakorlása, természe-
tesen az Alaptörvénybe vagy más törvénybe nem ütközô
módon.334 Az egyházaknak tehát elsôdleges funkciójuk a
tagjaik vallásgyakorlását elôsegíteni. Ez az a cél, amely
közvetlenül megvalósul az egyházi személyek, ill. azok 
dispositio-ja és javadalmazása területén.

3. Egyházi személyek állam által elismert
munkajogviszonya

A következôkben nem az egyházakra és a munkajogra vo-
natkozó általános állami egyházjogi sajátosságokkal kívá-
nunk foglalkozni, mivel azok elsôdlegesen az egyházra
mint munkaadóra és a nem egyházi személy kategóriá-
ba sorolható munkavállalóra vonatkoznak, a 355/2009.
(XII. 30.) Kormány rendelet a harmadik országbeli ál-
lampolgárok Magyar Köztársaság területén történô enge-
délymentes foglalkoztatásának szabályairól 2. §-ban kife-
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333 2011. évi CCVI. tv. 11. és 17. §§; a kérdéshez a törvényi változá-
soktól függetlenül továbbra is megfelelô megvilágítást ad FERENCZY R.,
Kérdések az egyházak és szervezeteik jogi személyisségének körébôl, in Magyar
Jog 46 (1999) 518–529.

334 SCHANDA B., Az egyházi jogi személyiség új törvényi szabályozása Ma-
gyarországon, in Kánonjog 14 (2012) 107–114; vö. CSINK, L.–SCHANDA,
B.–VARGA, ZS. A. (ed.), The Basic Law of Hungary. A First Commentary,
Dublin 2012. 72–73.
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jezetten említett lehetôség kivételével.335 Azonban mint
említettük, vannak olyan esetek, amikor az általános alap-
elvtôl eltérôen, az egyházi személlyel munkajogviszony336

létesül. Ennek formái a munkaszerzôdés337 és a megbízási
szerzôdés.338 Az új Munka Törvénykönyvérôl szóló 2012.
évi I. törvény a 33. §-ban rögzíti, hogy a munkaviszony ala-
nyai a munkáltató és a munkavállaló. Egyházi személyek
tekintetében az általános alapelv, hogy közöttük és az egy-
ház által fenntartott hitéleti területen mûködô intéz-
mény között ún. „egyházi jogviszonyban” jön létre, amely
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érde-
kében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXLVI. törvény által módosított és az adózás rendjét szabá-
lyozó 2003. évi XCII. törvény alapján is önálló kategóriát
képez.339 Amennyiben az egyházi személy nem egyházi
fenntartású intézményben, ill. egyházi fenntartású, de
nem elsôdlegesen hitéleti tevékenységet folytató intéz-
ményben, vagy nem elsôdlegesen hitéleti munkakörben
kerül alkalmazásra, úgy az már nem egyházi jogviszony
keretében történik, így a Munka Törvénykönyve hatálya
alá esik. A munkavégzésre irányuló jogviszony egyik ilyen
esetben lehetséges formája – amint arra utaltunk – a mun-
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335 Részletesen vö. SCHANDA B., Állami egyházjog. Vallásszabadság és
vallási közösségek a mai magyar jogban (A Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Jog- és Államtudományi Karának Tankönyvei = Bibliotheca Insti-
tuti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro
Pázmány nominatae II/5), Budapest 2012. 117–118.

336 Vö. RADNAY, J., Munkajog (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karának Könyvei 2), Budapest 1997. 39–42.

337 RADNAY, J., Munkajog, 50–52.
338 RADNAY, J., Munkajog, 41.
339 2003. évi XCII. tv. 178. § 22); vö. GRÓF G., 2012. évi adótörvény

módosítások (ÉTOSZ tájékoztató, 2012. január), in http://www.postas
szakszervezet.hu/pdf/ado_2012.pdf [konzultálva: 2013. március 24.].
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kaszerzôdéssel létrejövô munkaviszony.340 A munkaszer-
zôdés ilyen esetben tartalmazza, hogy a nevesített mun-
káltató, az adott – szintén nevesített – munkavállalót mi-
lyen feladatkörben kívánja foglalkoztatni; továbbá, hogy
melyek azok a megjelölt tevékenységek, amelyek lényegi
és elengedhetetlen részét képezik a konkrét feladatkör-
nek.341 Ez kiegészülhet azon feladatok felsorolásával, ame-
lyek lényegileg nem, de az adott intézménynél általában
szorosan kötôdnek – így elválaszthatatlanul kiegészítik – a
lényegi tevékenységek sorát.342 A munkakör pontos meg-
határozására a munkavállaló tekintetében a munkaszer-
zôdésben megjelölt közvetlen elöljárója jogosult. Ezt 
az új Munka Törvénykönyve alapján már nem szükséges
feltétlenül munkaköri leírásban rögzíteni, hanem a jog-
alkotó elégségesnek tartotta annak a rögzítését, hogy 
a munkavállaló a munkaszerzôdés megkötésekor kellô tá-
jékoztatást kapjon munkakörének tartalmáról, terjedel-
mérôl, idôbeosztásáról, jogairól és kötelességeirôl.343

Mindazonáltal, a legtöbb munkáltató az új Munka Tör-
vénykönyve hatálybalépése után is megtartotta a mun-
kaköri leírás elkészítésének, ill. a két fél részérôl történô
aláírásának a gyakorlatát, amely rendezett viszonyokat
teremt a munkáltató és a munkavállaló viszonyában. A
munkaszerzôdés elengedhetetlen része, hogy az határo-
zott vagy határozatlan idôtartamra jött létre. Az utóbbi
megkötésére legfeljebb öt éves idôtartamra van mód.344

Amennyiben a munkaszerzôdés nem utal a munkaviszony 
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340 KARDKOVICS K., Az új Munka Törvénykönyv magyarázata, Budapest
2012. 80–82.

341 Vö. 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvrôl, 6: 62. § (1).
342 Vö. KARDKOVICS K., Az új Munka Törvénykönyv magyarázata, 94–99.
343 2012. évi I. tv. 18. § (1)–(2); vö. 2012. évi I. tv. 22. § (1).
344 2012. évi I. tv. 192. § (2); vö. KARDKOVICS K., Az új Munka Tör-

vénykönyv magyarázata, 305–309.

Old001-196  14/1/27 15:37  Page 156



idôtartamára, úgy a munkaviszonyt határozatlan idôre
létrejöttnek kell tekinteni.345 A korábbi munkajogi hely-
zettôl eltérôen úgy tûnik, hogy jelenleg a határozatlan
idejû munkaszerzôdés került elôtérbe a szerzôdési formá-
kon belül. Ha a szerzôdés ettôl eltérôt nem tartalmaz, úgy
a munkaviszony szükségszerûen teljes idejû – azaz teljes
munkanapokból álló – foglalkoztatást jelent.346 A munka-
szerzôdés ezeken túl tartalmazza a munkavállaló havi
alap járandóságát; a munkájának a tôle elvárható gondos-
sággal történô gyakorlását347; valamint azt a kötelezett-
séget, hogy a rendszeres elfoglaltsággal járó további jog-
viszonyainak fennállását vagy létesítését, a munkáltatói
jogokat gyakorló vezetôjének hivatalosan bejelentse. A
munkavállaló az újabb jogviszony keletkezését – amennyi-
ben az nem teljes munkajogviszony – csakis abban az eset-
ben tagadhatja meg, ha annak létrejöttével a munkavál-
laló a munkaszerzôdésében vállalt kötelezettségeinek
megfelelô elvégzését veszélyeztetné. 

A másik lehetséges említett forma, a megbízási szerzô-
déssel létrejövô munkaviszony.348 Erre egyházi személyek
vonatkozásában leginkább akkor kerül sor, ha a munka-
vállaló abban az intézményben, hol egyházi jogviszony-
ban vagy munkaszerzôdéssel dolgozik, eseti jelleggel,
meghatározott idôre, vagy alkalmakra további – a rendes
munkavégzésén túli – munka elvégzésével bízzák meg. Ez
elsôdlegesen az oktatási intézményekben fordul elô, mely-
nek tartalma további – a kötelezô óraszám feletti – órák
megtartása (vö. általános és középfokú oktatás); elôadás,
elôadás-sorozat, szeminárium, speciálkollégium meghir-
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345 2012. évi I. tv. 45. § (2).
346 2012. évi I. tv. 45. § (4); vö. 2012. évi I. tv. 92. § (1)–(5).
347 2012. évi I. tv. 6. § (2)–(4).
348 Részletesen vö. 2013. évi V. tv. 6: 272. § (1)–(4).
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detése, ill. kutatási projektben történô közremûködés
(vö. felsôfokú oktatás). De lehet egyszerûen az egyházi
jogviszonyban rögzítetteken – vö. meghatározott körben
végzett lelkipásztori tevékenység – túli, az egyházi személy
egyéb szakismeretére, ill. az adott feladatkörhöz szükséges 
végzettségére épülô megbízás is. A megbízási szerzôdés a
megbízó intézmény adatain (vö. cím, bírósági nyilvántar-
tásba vételi szám, bankszámlaszám, aláírásra jogosult kép-
viselô neve) és a megbízott adatain (név, születési hely és
idô, anyja neve, adóazonosító jele, TAJ-száma, állampol-
gársága, lakcíme és amennyiben van, úgy átutalási szám-
laszáma) kifejezett formában leírja, hogy mely konkrét
feladat ellátásával bízza meg a munkavállalót. A megbí-
zott – a munkaszerzôdéshez hasonlóan, de a szerzôdés-
ben annál explicitebb formában szerepeltetve – köteles a
megbízási szerzôdésben nevesített feladatait a tôle elvár-
ható gondossággal, legjobb képessége szerint, és a megbí-
zó ésszerû utasításait követve ellátni, továbbá a megbízó-
val minden – a megbízás tárgykörét érintô kérdésben –
együttmûködni, valamint saját részérôl a megbízó felé, a
rábízott feladatról a kért tájékoztatást megadni349, ill. sike-
res végrehajtásához szükséges és ahhoz kötôdô informá-
ciót hitelesen továbbítani. A megbízott a megbízásnak
személyesen – alvállalkozó bevonása nélkül – köteles ele-
get tenni.350 A megbízási szerzôdés mindig határozott idô-
re és munkafolyamat elvégzésére szól, amely így tartal-
mazza annak kezdô és záró határdátumát. A megbízott a
szerzôdésben foglaltak megfelelô teljesítéséért megbízási
díjra jogosult, amely összeg rögzítésre kell, hogy kerüljön
a megbízási szerzôdésben.351 Amennyiben a megbízott 

158

349 2013. évi V. tv. 6: 275. § (1).
350 Vö. 2012. évi I. tv. 52. § (2).
351 2013. évi V. tv. 6: 276. § (2).
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a megbízási szerzôdésben foglaltakat teljesítette, úgy an-
nak megtörténtérôl – a megbízási szerzôdésben vállalt
kötelezettségek és az elvégzett feladatok körültekintô el-
lenôrzése után – a megbízó köteles teljesítésigazolást kiál-
lítani. Ez feltétele a megbízási díj összege átutalásának,
amely az igazolás kiállítását követô 15 napon belül ese-
dékes. 

4. Összegzés

A fenti áttekintés alapján megállapítható, hogy az „egy-
házi személy” kategóriája, mint jogi szakkifejezés, jóval
szûkebb jelentéstartalommal rendelkezik, mint annak a
köznyelvben meghonosodott formája. Magyarországon
egyértelmû irányelvet fogalmazott meg a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia, arra vonatkozóan, hogy az
egyházi személyek feladatuk ellátását egyházi jogviszony
keretében – vö. dispositio – végezzék.352 Az is egyértelmû
azonban, hogy ez a rendelkezés csak azokra a tevékenysé-
gekre vonatkozhat, amelyek teljesítésekor az egyházi sze-
mély az egyházi státusából fakadó cselekményeket gyako-
rolja; valamint, hogy ilyen jellegû általános rendelkezés
csakis az egyházi fenntartásban, egyházi tulajdonban, egy-
házi céllal, stb. mûködô intézményekre vonatkozóan
rendelkezhet kötelezô erôvel. Meg kell jegyezni, hogy a
püspöki konferenciák alapvetôen kollegiális, tanácskozó
testületek353, amelyek csak az Apostoli Szentszék által kü-
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352 SZUROMI SZ. A.–FERENCZY R., A „dispositio” mint az egyházi szemé-
lyek alkalmazásának, a magyar munkajog által elismert formája, 79.

353 LISTL, J.–MÜLLER, H.–SCHMITZ, H. (Hrsg.), Handbuch des katholis-
chen Kirchenrechts, Regensburg 1983. 314–320. GHIRLANDA, G. F.–URRU-
TIA, F. J., Conferentiae Episcoporum et munus docendi, in Periodica 76
(1987) 573–667.
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lön rájuk ruházott kérdésekben rendelkeznek a jogilag
kötelezô döntések meghozatalának képességével, az alá-
vetettek körére nézve.354 Ez a felhatalmazás történhet az
egyetemes jog által úgy, hogy az magában az Egyházi Tör-
vénykönyvben került rögzítésre, vagy úgy, hogy az Aposto-
li Szentszék a Codexen kívüli egyedi – egyetemes jellegû –
jogszabállyal adja meg azt a püspöki konferenciák számá-
ra.355 Természetesen lehetséges az egyedi jellegû felhatal-
mazás is, de arra az esetre is érvényesnek kell tekintenünk
azt a kitételt, hogy benne csakis az Apostoli Szentszék az il-
letékes. Az egyházi személyek munkavállalásának szabá-
lyozása nem tartozik az Egyházi Törvénykönyv által taxatív
módon a püspöki konferenciák jogkörébe utalt kérdések
közé356, így egy ilyen jellegû – akár egyhangú – püspökkari
határozattól, az egyes püspök, személyes körültekintô
megfontolás alapján bármikor eltérhet.357 Külön kérdést
jelent a megszentelt élet intézményeinek és apostoli élet
társaságainak a problémája358, hiszen, amennyiben pápai
jogokkal rendelkeznek, úgy tevékenységük csak az egyes
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354 ERDÔ, P., Osservazioni giuridico-canoniche sulla Lettera apostolica
“Apostolos suos”, in Periodica 89 (2000) 249–266.

355 CIC Can. 455 – § 1. Episcoporum conferentia decreta generalia
ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id prae-
scripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu pro-
prio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit. Vö. ERDÔ, P.,
Note alle norme applicative del CIC in Ungheria, in Ius Ecclesiae 6 (1994)
850–857.

356 Vö. SALVADOR, C. C.–DE PAOLIS, V.–GHIRLANDA, G. (a cura di),
Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, Milano 1993. 255. VIANA, A., Confe-
rencia episcopal, in OTADUY, J.–VIANA, A.–SEDANO, J. (ed.), Diccionario
general de derecho canónico, Pamplona 2012. II. 484–490, különösen
487–489.

357 ERDÔ P., Egyházjog, 340–432.
358 Vö. DE PAOLIS, V., La vita consacrata nella Chiesa (Facoltà di Dirit-

to Canonico San Pio X, Manuali 4), Venezia 2010. 534–538.
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egyházmegyék területén történô tartózkodás, a hit hirde-
tése és a lelkipásztori tevékenység végzése tekintetében
tartozik a területileg illetékes megyéspüspök joghatósága
alá.359 Ettôl eltérô, nemcsak felügyeleti, hanem utasítási jo-
gosítványokkal rendelkezik az egyházmegyei jogú intéz-
mények tekintetében az anyaház helye szerint illetékes
megyéspüspök.360 Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben a püspö-
ki konferencia által megfogalmazott irányelv kötelezô jel-
lege a konkrét megyéspüspök intézkedésétôl, az adott in-
tézmény jogi státuszától (vö. pápai, vagy egyházmegyei
jogú), valamint tevékenységétôl függ.

Mindazonáltal úgy tûnik – amelyet az elmúlt bô két év-
tizedes hazai gyakorlat is alátámaszt –, hogy az egyház sza-
badságának a védelme és belsô jogának az alkalmazható-
sága miatt, a fenti alapelv – azaz, az egyházi jogviszony
létesítése – mint elsôdleges princípium követendô az egy-
házi személyek egyházi intézményekben történô hitéleti
tevékenységének jogi kereteként. Ettôl eltérô körülmé-
nyeket teremtenek azok az egyedi esetek, amelyekre a ko-
rábbiakban kitértünk, és amelyek jellegüknél fogva nem
sorolhatók be az egyházi jogviszony keretei közé, tartal-
muk, céljuk, vagy a munkajogban szereplô tényleges mun-
káltató és munkavállaló szerepkör megjelenése miatt.
Ezekben az esetekben tehát a hatályos Munka Törvény-
könyv elôírásait szükséges alkalmaznunk a jogviszony lé-
tesítésekor, függetlenül attól, hogy a munkavállaló egyhá-
zi személy.  
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359 ANDRÉS, D. J., Las formas de vida consagrada. Comentario teológico-
jurídico al Código de Derecho Canónico, Madrid–Roma 2005. 524–531.
SZUROMI SZ. A., A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tag-
jainak sajátos kötelességei és jogai, in Teológia 43 (2009) 74–80, különösen
74–75.

360 DE PAOLIS, V., La vita consacrata nella Chiesa, 148–152; vö.
ANDRÉS, D. J., Las formas de vida consagrada, 55–56, 531.
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XI.
A KATOLIKUS EGYHÁZI FELSÔOKTATÁS

A Katolikus Egyház állam által elismert felsôoktatási tevé-
kenységét mindkét jogrend (vö. egyházi és állami) együt-
tesen szabályozza. Mivel az európai típusú felsôoktatási
rendszer mindmáig alapvetôen a középkori egyházi sko-
lasztikus egyetemi mûködési elvekre épül361, így számos
hasonlóság mutatkozik az állami felsôoktatásra vonat-
kozó jogi elôírások és az Egyház saját felsôoktatási tevé-
kenységének kötelezô belsô normarendje között.362 En-
nek ellenére, megtalálhatóak azok a jelentôs eltérések is,
amelyek az egyházi fenntartó jogaiból, a nemzetközileg
kikristályosodott és egységesen szabályozott katolikus fel-
sôoktatási rendszerbôl, a vallási elkötelezettségbôl, nem
utolsó sorban pedig a tisztán hitéleti képzés egyedi elôírá-
saiból fakadnak.363 A két jogrendszer tehát a felsôoktatás
terén is számos ponton érintkezik egymással, úgy, hogy
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361 SZUROMI SZ. A., Az egyházjogi oktatás és kutatás a Pesti Egyetem szemi-
náriumi rendszerének létrejöttétôl, in Studia dedicata seminariis universitatis.
Tanulmányok az egyetemi szemináriumokról (Bibliotheca Iuridica, Miscella-
nea 19), Budapest 2006. 140–148, különösen 141. SCHIOPPA, A. P., Storia 
del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea (Collezione di
testi e di studi – Diritto), Bologna 2007. 125–130. ROSKA, T., The Drama
of the Understanding and maintaining Hope – in an Age of Fragmented and
Multidisciplinary Scientific Research, in VIZI, E. SZ.–KUCSERA, T. (ed.), 
Europe in a Word in Transformation, Budapest 2008. 93–100.

362 DE RIDDER-SYMOENS, H., L’Université comme héritage culturel européen: 
Une approche historique, in Seminarium 47 (2007/2) 419–432.

363 VALDRINI, P., Les Universités Catholiques en Europe, in Seminarium
45 (2005/4) 939–945.
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jelentôs kérdésekben különbözô normatív elvárásokat rög-
zítenek.364

1. A katolikus egyházi felsôoktatási intézmények 
általában

Magyarországon egy katolikus egyetem és tíz fôiskola mû-
ködik jelenleg. Alapítás szempontjából önálló osztályba
sorolandók az Apostoli Szentszék, a megyéspüspök, vagy
a szerzetesrendek által létrehozott intézmények (megjegy-
zendô, hogy az „alapító” és a „fenntartó” nem feltétlenül
ugyanaz a jogi személy). Ezek közül meg kell különböz-
tetnünk a tisztán hitéleti képzést folytató hét fôiskolát, a
más tudományokat is oktató négy felsôoktatási intéz-
ménytôl (vö. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Apor Vil-
mos Katolikus Fôiskola, Gál Ferenc Fôiskola, és Veszpré-
mi Érseki Hittudományi Fôiskola). Azonban mindkét
kategória alá van vetve a Katolikus Egyház vonatkozó bel-
sô jogának – azaz a kánonjogi elôírásoknak –, valamint a
megszerzett végzettség állami elismerését és a képzés álla-
mi finanszírozását biztosítandó, a nemzeti felsôoktatásról
szóló hatályos törvénynek, az ahhoz kapcsolódó rendele-
tekben foglaltaknak, a Magyar Felsôoktatási Akkreditá-
ciós Bizottság, továbbá az Oktatási Hivatal ellenôrzésé-
nek. Ez egészül ki a doktori képzés területén az Országos
Doktori Tanács ajánlásaival. Ennek ellenére az állami jog-
alkotó kiveszi az egyházak által fenntartott felsôoktatási
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364 SCHANDA B., Állami egyházjog. Vallásszabadság és vallási közösségek a
mai magyar jogban (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam-
tudományi Karának Tankönyvei = Bibliotheca Instituti Postgradualis
Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae
II/5), Budapest 2012. 104–106.
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intézményeket néhány olyan általános rendelkezés alól,
amelyek az állam és egyház elválasztásának elvét sértenék.
Ilyennek tekinthetô, hogy ezen intézmények a törvényi-
leg elôírt ún. Intézményfejlesztési Tervüket (IFT) nem
kötelesek az állami indikátor rendszer alapján elkészíte-
ni, hanem a fenntartójuk által támasztott kritériumoknak
megfelelôen. Az IFT tehát alapvetôen meg kell, hogy fe-
leljen az egyházi fenntartó elvárásainak – valamint annak
jóváhagyására szorul –, másfelôl az állami elismerést érin-
tô kérdésekben, összhangban kell lennie a vonatkozó ál-
lami jogszabályokkal, ill. MAB elôírásokkal. Természete-
sen, ha valamilyen pályázat vagy kitüntetô cím elnyerését
az állami indikátor rendszer alapján összeállított IFT be-
nyújtásához köti az illetékes minisztérium, akkor az egy-
házi fenntartó dönthet úgy, hogy a saját feltételrendsze-
rével kiegészített és az állami kondícióknak mindenben
megfelelô összetételû IFT-t hagy jóvá, ahogy azt pl. a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem fenntartója tette az állami
kritériumok alapján elkészített IFT 2012. június 7-i jóvá-
hagyásával és benyújtásával a kiemelt egyetemi kiválósági
cím elnyerése érdekében. 

A foglalkoztatási jogviszony létesítésénél is elôírható
foglalkoztatási feltételek, amelyeket az egyházi fenntartó
– élve a lelkiismereti és vallásszabadság jogából fakadó
egyedi jellegével, kiegészíthet a vallási és világnézeti meg-
gyôzôdés alapján.365 Ehhez hasonlóan a vagyoni gazdál-
kodási feladatok felügyeletét a felsôoktatási intézményt
fenntartó egyház saját intézményrendszerén belül ren-
dezheti366, ami a Katolikus Egyház esetében a Magyar Ka-
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365 2011. évi CCIV. tv. 91. § (3) a)–b).
366 2011. évi CCIV. tv. 91. § (3) c) a fenntartó a munkáltatói jogok

gyakorlásában, a vagyoni gazdálkodási feladatokban a 13. § (2)–(3)
bekezdésben foglaltaktól eltérôen rendelkezhet.
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tolikus Püspöki Konferencia által biztosított gazdasági
felügyeletet jelenti. Az egyházi fenntartású felsôoktatási
intézmény nem hitéleti hallgatói létszáma tekintetében
az illetékes miniszter az intézményt fenntartó egyházzal
évente megállapodást ír alá.367 Ez a Katolikus Egyház ese-
tében az Apostoli Szentszékkel 1997. június 20-án megkö-
tött megállapodás 2013. október 21-én aláírt és a 2013.
évi CCIX törvénnyel kihirdetett módosítás alapján tör-
ténik.368 Ez a 2. cikk (2) bekezdésben rendelkezik a nem
hitéleti állami képzésre felvehetô hallgatók számának
megállapításáról, az állami fenntartású felsôoktatási in-
tézményekbe felvehetô államilag finanszírozott hallgatói
kapacitás legalább 5%-ban határozva meg azt. A szakok
szerinti megosztásról a 2014/2015. akadémiai évtôl kezd-
ve négyévente ír alá megállapodást az állam a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferenciával. 

Fontos rögzítenünk a magyar jogi szaknyelv és a ká-
nonjogi terminológia közötti lényegi eltérést a felsôokta-
tás területén is. A nemzeti felsôoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. tv. az egyházi egyetem kifejezés alatt, a bejegyzett
egyházak által fenntartott és az állam által egyetemként
akkreditált összes felsôoktatási intézményt érti. Megjegy-
zendô, hogy ugyanezen törvény 91. § (4) bekezdés alap-
ján a tisztán hitéleti képzést folytató felsôoktatási intéz-
mény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha
mindössze egyetlen karból áll (vö. hittudományi egye-
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367 2011. évi CCIV. tv. 92. § (3).
368 2013. évi CCIX. tv. az egyfelôl Magyarország, másfelôl az Apos-

toli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati
és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyo-
ni természetû kérdésrôl szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás
módosításáról szóló Megállapodás kihirdetésérôl.
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tem).369 Az egyházi egyetem azonban ennél jóval szûkebb
jelentésben szerepel a CIC 816. kán. 1. §-ban, csak az olyan, 
pusztán szenttudományokat oktató felsôoktatási intéz-
ményt értve alatta, amelyet az Apostoli Szentszék alapított
vagy jóváhagyott, és annak a felsôbb irányítása alatt áll.370

Ezen túli kategóriát képez a katolikus egyetem (vö. CIC
807–814. kánonok), amelynek viszont elsôdlegesen nem
a szenttudományok oktatása és kutatása a célja, hanem
más – világi – tudományok területén kívánja képviselni a
Katolikus Egyház tanbeli álláspontját.371 A katolikus egye-
tem is a Katolikus Egyház legfôbb irányítása alatt áll372; 
a Szentszék létesíti, vagy ismer el373; és kiemelkedô szere-
pet tölt be a kulturális párbeszédben és az evangelizáció-
ban.374 A katolikus egyetem szenttudományokkal foglal-
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369 2011. évi CCIV. 91. § (4) Hitéleti képzést folytató felsôoktatási
intézmény – a 6. § (2) bekezdésben, a 9. § (3) bekezdésben foglaltak-
tól eltérôen – az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy kép-
zési területen jogosult mesterképzés folytatására, valamint legalább
egy tudományterületen (…) doktori képzésre és doktori fokozat oda-
ítélésére.

370 CIC Can. 816 – § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae con-
stituti tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut appro-
bationeab eadem concessa; eidem competitetiamearundem superius
moderamen. 

371 IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Ex corde Ecclesiae (15 aug. 1990):
AAS 82 (1990) 1482–1487 (nn. 12–20); vö. HAERING, S.–SCHMITZ, H.
(dir.), Diccionario enciclopédico de Derecho Canónico (transl. BERNET, R. H., 
ed. española DE HEREDIA, I. P.–LLAQUET, V. J. L.), Barcelona 2008.
814–815.

372 AAS 82 (1990) 1490–1491 (n. 27); vö. DE POOTER, R., La « mis-
sion canonique » et le « mandatum » au sein des universités ecclésiastiques et
catholiques. Un jeu de mots ou une distinction plus fondamentale?, in Ius Ecc-
lesiae 16 (2004) 595–618.

373 AAS 82 (1990) 1504; vö. ERDÔ P., Egyházjog (Szent István Kézi-
könyvek 7), Budapest 2005.4 412–416.

374 AAS 82 (1990) 1498–1501.
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kozó karai tehát egyházi fakultások a kánonjogi termino-
lógiában (ahogy ilyenek azok a Szentszék által jóváha-
gyott karok, amelyek konkordátum alapján állami egyete-
mekhez csatlakozva mûködnek, pl. Németországban).375

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az egyházi felsôok-
tatási intézmények mûködésük gyakorlása közben két jog-
rendnek tesznek eleget; a meghozott – jogilag releváns –
döntéseik, ill. kibocsátott hivatalos dokumentumaik egy-
szerre két jogrendben fejtenek ki hatást. Sôt, kétfajta
minôségbiztosítási elvárásnak kell megfelelniük. Ez az in-
tézmények szabályzatainak és mûködési rendjének nagyon 
pontos megfogalmazását és végrehajtását teszi szükséges-
sé, annak érdekében, hogy egyik jogrend se sérüljön.   

2. A tisztán hitéleti képzés

Az állam és egyház elválasztásából (vö. Alaptörvény, VII.
cikk [3]), azon belül pedig a lelkiismereti és vallásszabad-
ság jogából közvetlenül következik, annak a biztosítása,
hogy az egyházak, felsôoktatási intézményeket tarthassa-
nak fenn.376 Ennek a célja, hogy saját hitbeli tanításukat
intézményesen szervezett keretben, tudományos rendszer-
ben és módszerrel oktassák és kutassák, biztosítva ezáltal
a különbözô szintû felsôfokú végzettség megszerzésének
lehetôségét. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, va-
lamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. (ahogy korábban 
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375 LISTL, J.–SCHMITZ, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchen-
rechts, Regensburg 1999.2 765–777. RIEDEL-SPANGERBERGER, I., La facoltà
di teologia in Germania, in Quaderni di diritto politica ecclesiastica 1 (2001)
179–196.

376 CSINK, L.–SCHANDA, B.–VARGA, ZS. A. (ed.), The Basic Law of Hun-
gary. A First Commentary, Dublin 2012. 72–73.
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az 1990. évi IV. tv.) lehetôvé teszi azt, hogy ez a képzési te-
vékenység, az állam által elismert formában történjen,
finanszírozása pedig az adott felekezettel megkötött meg-
állapodásban kerüljön rendezésre. Mivel a hitéleti tevé-
kenység szorosan hozzátartozik az állampolgárok jelentôs
részének mindennapi életéhez és személyes munkájához,
így intézményes kereteinek biztosítása és állami finanszí-
rozása közvetlenül levezethetô az állampolgári jogokból.
Nyilvánvaló azonban, hogy éppen az elválasztás elvébôl
fakadóan, a hitéleti képzés állami szabályozása és ellenôr-
zése – beleértve az ún. minôségbiztosítást is – a vallásilag
semleges államban, nem határozhatja meg olyan for-
mában a tisztán hitéleti képzést, mint az egyéb felsôfokú
intézmények és szakok mûködését. Ennek a kiegyensú-
lyozott elvei hosszú kikristályosodási folyamaton mentek
keresztül Magyarországon, a felsôoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. tv. elôkészítésétôl fogva, a felsôoktatás rend-
szerét lényegesen átalakító 2005. évi CXXXIX. tv-en ke-
resztül, a Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) gyakorlatának letisztulásáig.377 Ennek a folyamat-
nak a végeredményeként született meg 2008. június 
29-én a MAB Hit- és Vallástudományi Bizottsága elnöke378

által megszövegezett és a MAB 2007/7/V. sz. határozatá-
val jóváhagyott alapelv, amely leszögezi „az állami elisme-
rés során, a hittudományi, illetve a kizárólag a hitélet gya-
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377 Részletesen vö. RÓNA-TAS A., A MAB elnöke voltam. A MAB meg-
alakulásának húszéves évfordulójára, in 20 éves a Magyar Felsôoktatási
Akkreditációs Bizottság (Akkreditáció Magyarországon 25), Budapest
2013. 6–17. BAZSA GY., Fél évtized a független MAB élén, in 20 éves a Ma-
gyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság (Akkreditáció Magyarországon
25), Budapest 2013. 28–33.

378 A MAB Hit- és Vallástudományi Bizottságának az elnöke 2007.
január 1-jétôl 2010. január 31-ig Szuromi Szabolcs volt, a Magyar Rek-
tori Konferencia delegálása alapján.
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korlására vonatkozó tárgyak, ismeretek tartalma az akk-
reditációs eljárások során nem vizsgálható. Ezen tárgyak
oktatása tekintetében az oktatói követelményeket – az ok-
tatók képzettségi szintje kivételével – az egyházi felsôok-
tatási intézmények a rájuk vonatkozó saját egyházi sza-
bályok alapján határozzák meg. (Ezeket az intézményi
követelményeket a MAB az akkreditációs vizsgálathoz
bekérheti.)”.379 Az idézett állásfoglalás tartalma került át-
vételre a nemzeti felsôoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv.
91. § (6)–(7) bekezdései által.380

Problémát jelentett az állami felsôoktatási rendszer szá-
mára a hitéleti képzések tudományterületi és tudomány-
ági besorolása is. 1993–2009-ig a MAB-on belül Hit- és
Vallástudományi Bizottság mûködött. A tudományterüle-
ti felosztás a vallástudományon belül két ágat: vallástudo-
mányt és hittudományt különböztetett meg. Ez eredmé-
nyezte, hogy az egyes – az 1990. IV. tv. szakkifejezésével
élve – történelmi egyházak hitéleti felsôoktatási doktori
képzései „vallástudományi doktori program (majd isko-
la)”-ként kerültek akkreditációra. A doktori iskolák létesí-
tésének és mûködésének új akkreditációs követelményei
kidolgozásával, 2009. január 1-jétôl hatályosan381, az új tu-
dományági besorolások elfogadása új helyzetet teremtett
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379 Tájékoztató a Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság 2007. évi
mûködésérôl (Akkreditáció Magyarországon 17), Budapest 2008. 160.

380 2011. évi CCIV. tv. 91. § (6) A hitéleti képzés tartalmának meg-
határozása, a képzésben részt vevô oktatókkal, tanárokkal kapcsolatos
követelmények meghatározása az egyházi felsôoktatási intézmény jo-
ga. – (7) A hitéleti képzés tekintetében a 6. § (5) bekezdés a) pontjá-
ban szabályozott eljárásban csak azt kell vizsgálni, hogy biztosítottak-e
a képzés tárgyi feltételei. (…).

381 Vö. MAB 2008/8/II/2. sz. határozat, in Tájékoztató a Magyar Fel-
sôoktatási Akkreditációs Bizottság 2008. évi mûködésérôl (Akkreditáció Ma-
gyarországon 18), Budapest 2009. 80–105.
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a MAB rendszerén belül. Ennek volt köszönhetô, hogy a
MAB Plénum Magyar Rektori Konferencia által delegált
hit- és vallástudományi tudományági tagjának elôterjesz-
tésére a Plénum 2010. február 1-jével elfogadta a korábbi
Hit- és Vallástudományi Bizottság szétválasztását, önálló-
vá téve a hittudományt.382 Így a korábbi „vallástudományi”
doktori iskolák kezdeményezni tudták nevükben a hitéle-
ti tartalmat egyértelmûen kifejezô „hittudományi” beso-
rolás feltüntetését. A hatályos 2011. évi CCIV. tv. 93. § (5)
bekezdése értelmében a MAB-on belül a felsôoktatási in-
tézményt fenntartó egyházak kezdeményezésére önálló,
hittudományi bizottságot kell mûködtetni.383 Ennek sze-
mélyi összetételére a bizottság elnöke tesz javaslatot,
amelynek elfogadásához szükséges mind az érintett egy-
ház illetékes képviselôjének, mind a MAB Plénumnak a
megerôsítése. Fontos leszögezni, hogy a MAB-on belüli
Hittudományi Bizottság nem az egyes intézmények és fe-
lekezetek felsôoktatási érdekképviseletét hivatott ellátni
(ahogy a Plénumba delegált tagok sem), hanem kizáró-
lagosan és szigorúan szakmai fórumnak minôsül, amely
éppen az egyes egyházak eltérô tanbeli és belsô norma-
rendszere alapján a felmerülô kérdések konstruktív érté-
kelésében kompetens, valamint jogosult a 2011. évi CCIV. 
tv. 91. § (6) és (7) bekezdésben rögzítettek vizsgálatára. 

A Katolikus Egyház esetében az említett „belsô nor-
ma” vagy „saját egyházi szabály” az 1979. április 15-én kelt
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382 A MAB Plénum Magyar Rektori Konferencia által a hit- és vallás-
tudomány területére delegált tagja, és egyúttal a MAB Hittudományi
Bizottságának elsô elnöke Szuromi Szabolcs volt, 2010. február 1-jétôl
2011. augusztus 31-ig.

383 2011. évi CCIV. tv. 93. § (5) Az egyházi fenntartó kezdeménye-
zésére a MAB-on belül hittudományi kérdésekkel foglalkozó bizottsá-
got kell mûködtetni.
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Sapientia christiana kezdetû apostoli konstitúció384, vala-
mint az 1979. április 29-én ehhez kapcsolt ún. Ordina-
tiones385; továbbá a kánonjogi képzés tekintetében 2002.
szeptember 2-én kiadott Novo Codice Iuris Canonici kezde-
tû határozat386, mellyel a jogalkotó módosította a Sapientia
christiana 76., valamint az Ordinationes 56. és 57. cikkelyét,
ezzel kettôrôl három évre növelve a kánonjogi licencia
ciklus – a szenttudományok képzési rendjének második
ciklusa, Magyarországon az államilag elismert szervezett
PhD képzés része – képzési idejét, illetve jelentôsen meg-
emelte a kötelezô teológiai bevezetô tárgyak számát és a
latin nyelv oktatásának órakeretét.387 Természetesen mind-
ezeken túl utalnunk kell magára a hatályos Egyházi Tör-
vénykönyvre, amely a 815–821. kánonokban kifejezetten
az egyházi egyetemekrôl és fakultásokról rendelkezik; és
az 1990. augusztus 15-i Ex corde Ecclesiae apostoli konsti-
túcióra388, amely a katolikus egyetemek mûködésének
általános elveit rögzíti. Ilyen alapvetô kritérium, hogy a
katolikus egyetemen valamilyen szintû önálló szervezeti
egység teológiai oktatást folytasson.389 A katolikus és egy-
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384 IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Sapientia christiana (15 apr.
1979): AAS 71 (1979) 557–559. 

385 AAS 71 (1979) 500–521.
386 AAS 95 (2003) 281–285.
387 ESPOSITO, B., Verso una riforma delle Facoltà di Diritto canonico eccle-

siastche? Pro e contre in vista di una prossima decisione, in Angelicum 79
(2002) 177–224. GHIRLANDA, G. F., La riforma degli studi nelle facoltà 
di diritto canonico, in Seminarium XLIII (2003) 197–216. KUMINETZ G., 
A kánonjogi fakultások tanrendjének reformja, in RAFFAI K. (szerk.), Placet
experiri. Ünnepi tanulmányok Bánrévy Gábor 75. születésnapjára, Budapest
2004. 156–164.

388 IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Ex corde Ecclesiae (15 aug. 1990):
AAS 82 (1990) 1475–1509.

389 ERDÔ P., A hittudományi képzés az egyházjog szerint, in Vigilia 59
(1994) 192–200.
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házi egyetemek, ill. fakultások munkáját felügyelô Neve-
lési Kongregáció számos körlevelet adott ki, leginkább
2002-tôl folyamatosan, a szenttudományok (vö. keresztény 
filozófia, szentírástudomány, fundamentális teológia, dog-
matika, morálteológia, lelkipásztorkodástan, kánonjog,
liturgika, egyháztörténelem) képzésének egységes minô-
ségi megerôsítése érdekében; 2010-ben pedig hivatalo-
san is felállította a tôle függô AVEPRO minôségbiztosítási
szervezetet, amely az Apostoli Szentszék által elismert ka-
tolikus egyetemek és a szenttudományok terén képzést
folytató intézmények tekintetében akkreditációs és mi-
nôségellenôrzési tevékenységet végez.390 Ez a bizottság az
Európai Unió felsôoktatási rendszerén belül is elismert
teljes körû minôsítési jogokkal rendelkezik. 

Mindezen kánonjogi háttér pontosan rögzíti a teoló-
giai képzés szabályzati, szervezeti, gazdasági, infrastruk-
turális, személyi (oktatók, hallgatók, stb.), és tartalmi
kereteit; beleértve az Apostoli Szentszék által elismert
akadémiai fokozatok kiállításának pontos feltételeit, azok
curriculum-a tekintetében.391 A Sapientia christiana kitér
az egyházi fakultások általános céljainak leírására392; az
egyetem közösség jellemzôire393; az oktatókra394; a hallga-
tókra395; a hivatalnokokra és az intézményi adminisztrá-
cióra396; az oktatási rendre általánosan397; a megszerezhetô 
akadémiai fokozatokra398; valamint az oktatás infrastruk-
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390 Honlapja: http://www.avepro.va/
391 Vö. ERDÔ P., Egyházjog, 416–418.
392 AAS 71 (1979) 478–480.
393 AAS 71 (1979) 480–482.
394 AAS 71 (1979) 482–483.
395 AAS 71 (1979) 484.
396 AAS 71 (1979) 485.
397 AAS 71 (1979) 485–487.
398 AAS 71 (1979) 487–488.
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turális és gazdasági feltételeire.399 Ezt követôen az egyes
szenttudományokra lebontva részletezi az egyházi felsô-
oktatás rendjét.400 Ennek alapján kell, hogy összeállításra
kerüljön az a Statútum, amelynek jóváhagyására – fenn-
tartói elôterjesztésre – az Apostoli Szentszék jogosult. 

Amikor tehát a magyarországi tisztán hitéleti szakok ál-
lamilag elfogadott képzési és kimeneti követelményeinek
összeállításáról beszélünk – különös tekintettel a teológia
és a kánonjog szakra –, hangsúlyoznunk kell, hogy az a
Katolikus Egyház esetében, lényeges elemeiben világosan
rögzített a legfôbb egyházi hatóság által. A teológus-
képzésen túli további tisztán hitéleti szakok tekintetében
nagyobb a mozgástere az illetékes egyházi hatóságnak –
itt: a fenntartónak –, azonban a teológiai tartalom vonat-
kozásában, valamint a nem teológiai jellegû tanegységek
szellemisége tekintetében (vö. pedagógia, pszichológia,
stb.) köti a Katolikus Egyház tanítói tekintélye. Ugyanez
mondható el az oktatókkal szemben támasztott elvárások
körérôl, amelyek terén – az egyházi egyetemek és fakul-
tások vonatkozásában – szigorú elôírásokat támaszt a 
Sapientia christiana, különösen a nyilvános rendes egyete-
mi tanárokkal szemben (art. 27 § 2).401 Ez utóbbi kineve-
zéshez szükség van az Apostoli Szentszék jóváhagyására. A
kánoni jog által elnyert kinevezés a magyarországi állami
jogrendszerben nem vált ki automatikus joghatást, így az
egyház belsô joga szerinti nyilvános rendes egyetemi ta-
nárt (vö. professor ordinarius) az intézménynek – a fenntar-
tó jóváhagyásával együtt – fel kell terjeszteni a köztársasá-
gi elnök elé kinevezésre ahhoz, hogy a magyar jog szerint
is egyetemi tanárnak minôsüljön. A 2011. évi CCIV. tv.

173

399 AAS 71 (1979) 489–491.
400 AAS 71 (1979) 491–498.
401 AAS 71 (1979) 483.
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92. § (6) bekezdés e) alapján – a nem hitéleti képzéstôl el-
térôen – a köztársasági elnöki kinevezéshez nem szüksé-
ges a MAB állásfoglalása.402

A tisztán hitéleti képzést folytató felsôoktatási in-
tézmény – vagy kar – esetében, sajátos problémát jelent az
illetékes egyházi hatóság által jóváhagyott – a kánoni kri-
tériumoknak maradéktalanul megfelelô – intézményi
Statútum és a hatályos állami jogszabályok szerinti – a
fenntartó által szintén jóváhagyott – Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat elkészítése. Alapelvnek kell azonban
tekinteni, hogy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
foglaltak – élve a 2011. évi CCIV. tv. 91–93/A. §§-ban rög-
zített speciális jogokkal – nem ellenkezhetnek az egyházi
belsô norma szerint összeállított és az illetékes egyházi
hatóság által – vö. pl. Apostoli Szentszék – jóváhagyott
Statútummal.

Ilyen egyedi terület az intézmény – kar – szenátusának
összetétele, amelyet kötelezô módon szabályoz a Sapientia
christiana, beleértve az aktív és passzív szavazati joggal ren-
delkezôk körét. Sem az intézmény, sem a nagykancellár
(aki felsôbb irányítási, ellenôrzési és törvényhozói hata-
lommal rendelkezik a neki alávetett katolikus egyetem,
egyházi egyetem vagy fakultás felett), sem a fenntartó,
nem rendelkezik tehát kompetenciával ennek a módosí-
tására, még annak okán sem, ha az éppen hatályban lévô
állami felsôoktatási jogszabályok másmilyen formában
rendezik a szenátus mûködését. Mivel itt az adott egyház
hitéleti képzésérôl van szó, azaz a hittartalom védelmérôl,
így a 2011. évi CCVI. tv. 8. § (2) bekezdés alapján „a vallá-
si közösség belsô szabályon alapuló döntését állami szerv
nem módosíthatja vagy bírálhatja felül (…)”.
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megszerzéséhez nem szükséges a MAB elôzetes szakértôi véleménye.
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Ismert, hogy az Apostoli Szentszék Nevelésügyi Kong-
regációja is elfogadta a bolognai-rendszer bevezetését –
azzal együtt, hogy nem módosított a Sapientia christiana-
ban szereplô három ciklus képzési idôszakán –, így a tisz-
tán hitéleti képzéseknek a bolognai-szisztémába történô
magyarországi átvezetése elméleti szinten nem vezetett a
két jogrend közötti konfliktushoz.403 A gyakorlati megva-
lósítás terén azonban a BA, MA és PhD fokozatoknak a
Sapientia christiana-ban, ill. a Novo Codice-ben rögzítettek-
kel való megfeleltetése már komolyabb problémát jelen-
tett. Ezt oldotta fel az osztatlan teológus szak megtartása,
valamint a licencia és a doktori kurzus összesen legalább
három évének (kettô plusz egy) együttesen PhD képzés-
ként történô akkreditálása. 

A Katolikus Egyház szenttudományokon belüli felsô-
oktatási rendszerében tehát, a bolognai-rendszerhez tör-
tént csatlakozás után is fennmaradt a hagyományos há-
rom-ciklusú képzés (baccalaureatus, licenciatus, doctoratus
[más néven: laureatus]). Ebben a felosztásban a kánonjog
a három akadémiai fokozat közül az utóbbi kettôt tudomá-
nyos fokozatként ismeri el, és számos jogkövetkezményt
fûz ezeknek a megszerzéséhez. Ilyen a szenttudományok
oktatásához elengedhetetlen legalább licenciátusi foko-
zat megszerzése. A magyar jog nem ismeri a licenciátus
szintû tudományos fokozatot. A Sacra Theologia Doctor és a
Doctor Iuris Canonici fokozatot 1997-ben a MAB PhD-ként
ismerte el; 2010-ben pedig – a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Kari Doktori Szabályzatában
foglaltakat elfogadva – a legalább magna cum laude minô-
sítésû licenciátusi fokozatot, a szabályzatban rögzített to-
vábbi feltételek teljesülése esetében, doktori abszolutó-
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403 ZANI, A. V., Le Università in Europa: Il processo di Bologna e lo spazio
comune europeo, in Seminarium 45 (2005/4) 997–1032.
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riummal egyenértékûnek minôsítette. Amint azt már je-
leztük, maga a hitéleti doktori fokozat 2009. január 1-jétôl 
hittudományi PhD fokozatként került meghatározásra,
amelyre történô felkészülés 2013. szeptember 30-tól már
nem kari, hanem tudományterületi doktori iskola kereté-
ben, azaz hittudományi doktori iskolában történik, a dok-
tori iskolákról, a doktori eljárások rendjérôl és a habilitá-
cióról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendeletnek
megfelelôen.

A már fentebb említett kettôs minôségbiztosítás ki-
emelkedô eleme, az intézmény által, az Apostoli Szent-
szék Nevelési Kongregáció részére – a nagykancelláron
keresztül – három évenként megküldendô jelentés. Ennek 
ki kell térnie az intézmény felsô vezetôségének összetéte-
lére; a professzorok személyére (státuszukra, szakterület-
ükre, végzettségükre, naprakész publikációs listájukra);
az intézmény adminisztratív állományának összetételére
és mûködésére; a megszervezett regionális és nemzetközi
konferenciák részletes leírására; az intézmény által szer-
kesztett és kiadott tudományos szakkönyvsorozatokra és
folyóiratokra; az intézményben folyó osztott (BA, MA),
osztatlan és PhD képzések felsorolására és részletes leírá-
sára; az említett képzésekre beiratkozottak számára az
adott három évre vonatkozóan, éves bontásban; a PhD
fokozatot szerzettek számára, nevére, valamint doktori té-
zisük pontos címére; az intézmény keretében mûködô
hallgatói öntevékeny szervezôdésekre, ill. a hallgatói in-
formáció áramlás eszközeire; az ösztöndíj lehetôségekre
(az elnyert ösztöndíjakra összegszerûen, éves bontásban); 
az intézmény egyéb gazdasági bevételeire és kiadásaira,
forrás szerinti és éves bontásban; a könyvtár helyzetére, 
a könyvbeszerzésekre és annak metódusára (beleértve a
könyvtári beszerzésekre fordított éves költségvetést); az in-
tézmény más egyetemekkel és kutatóintézetekkel folyta-
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tott nemzetközi kapcsolataira, azok jellegére, és az együtt-
mûködés területeire; végül részletes táblázatban szüksé-
ges rögzíteni az adott három év teljes költségvetési szá-
mait. A felsorolás világosan mutatja az Apostoli Szentszék
teljes körû intézményi akkreditációs eljáráshoz szükséges
következetes adatgyûjtését.

3. Nem hitéleti képzések

Az elôbbiekben ismertetett tisztán hitéleti képzésekkel
szemben a nem hitéleti karok és szakok akkreditációja
teljesen összhangban van az állami felsôoktatási intéz-
mények hasonló képzést folytató intézményeivel. Ez alól
csak néhány kivételes kérdéskör van, amelyet az általános
bevezetôben a hatályos 2011. évi CCIV. tv. alapján már
említettünk. A MAB ezen fakultások és szakok esetében,
valamint az egyetemi tanárok kinevezése (szenátusi fel-
terjesztés a MAB számára, a MAB szakvéleménye tük-
rében a fenntartó állásfoglalása, végül pozitív döntés ese-
tében a köztársasági elnök által történô kinevezés) és a
doktori iskolák létesítése, ill. azok mûködésének ellenôr-
zése területén (vö. 387/2012. [XII. 19.] Korm. rendelet404; 
MAB 2013/6/III/1. sz. határozata405), nem tesz különb-
séget fenntartó szerint a hatáskörébe tartozó eljárások
lefolytatása tekintetében. A finanszírozás területén már
érintettük mind a 2011. évi CCIV. tv. 92. § (1)–(3) bekez-
dését, továbbá a 2013. évi CCIX. tv. 2. cikk (1)–(3), vala-
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404 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a dok-
tori eljárások rendjérôl és a habilitációról.

405 A MAB 2013/6/III/1. sz. határozata a MAB akkreditációs elvá-
rásairól, szakmai bírálati szempontjairól a doktori iskolák létesítésé-
nek és mûködésének véleményezésében.
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mint (5)–(6) bekezdésben foglaltakat, amelyek az egyhá-
zi fenntartású felsôoktatási intézményeknek a hasonló ál-
lami intézményekkel azonos anyagi támogatását hivatot-
tak biztosítani.

4. Összegzés

Általánosságban elmondható, hogy a felsôoktatás terén
nagyon gyakran változó, de szisztematikusan kiépült hatá-
lyos állami jogi környezet, az állam és egyház elválasztása
alapján igyekszik biztosítani a tisztán hitéleti képzések
tartalmi függetlenségét, mint olyan területet, amely szo-
rosan kötôdik az állampolgárok lelkiismereti és vallási
meggyôzôdéséhez. Másfelôl, az egyházak – így a Katolikus
Egyház – által fenntartott, nemcsak hitéleti karokkal és
szakokkal rendelkezô felsôoktatási intézményekre vonat-
kozó állami jogszabályok – mivel ezek az intézmények
közfeladatot vesznek át az államtól – az egyenlô elbírálás
elvére kell, hogy épüljenek. A Katolikus Egyház által a sa-
ját felsôoktatási intézményei számára létrehozott nemzet-
közi belsô minôségbiztosítása fontos eleme ezen intézmé-
nyek kiemelkedô versenyképességének, amelyet tovább
erôsít a katolikus egyetemek esetében az Európai Katoli-
kus Egyetemek Szövetségében (FUCE) és a Világ Kato-
likus Egyetemei Szövetségében (IFCU) betöltött tagság.
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