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AZ ÁLLAMI EGYHÁZJOG FOGALMA 
 

Az egyes egyházak1 nézetei jelentős mértékben eltérnek arról, hogy az állami jogalkotás bármilyen módon 
része lehet-e az egyházjognak, vagy az így keletkező jogszabályokat valamilyen más megjelöléssel ellátva 
kell az egyházakhoz kapcsolni. 
 
Elöljáróban rögzíthetjük, hogy az állam hozhat a későbbiekben kifejtettek szerint értelmezett, az állam és 
az egyház viszonyát nem sértő módon, csak az egyházakra vonatkozó illetve az egyházakat is érintő 
jogszabályokat. Az első esetben a szabályozás tárgya kizárólag az állami jog fogalma szerinti egyház, míg a 
második esetben olyan jogszabályokról van szó, amelyek az egyházakat nem közvetlenül, csak közvetetten 
érintik.2 A katolikus álláspont ezeket a szabályokat nem ismeri el az egyházjog részének, mivel nem az 
egyházi törvények létrehozására jogosított szervektől származnak.3 Ebből következően a kánonjog csak az 
egyház belső jogalkotásának terméke. Így Schanda Balázs az állami egyházjogról írt monográfiájában a 
katolikus álláspont alapján hangsúlyozza, hogy az állami egyházjogot meg kell különböztetni az 
egyházjogtól4, azaz a katolikus felfogás szerinti, kizárólag a katolikus egyház illetékes szervei által kiadott 
vagy érvényesített jogszabályok összességétől. 5  
 
A fogalmi zavarok elkerülése érdekében az egyházjogra vonatkozó meghatározásokat az alábbiak szerint 
foglaljuk össze: 
 
Az egyházjog legáltalánosabb értelmében az egyház tagjaira és az egyházra mint látható szervezetre vonatkozó, az 
egyházban érvényesülő szabályok összessége.6 Ezt a joganyagot kell kettébontanunk felekezeti egyházjogra 
és állami egyházjogra, s mellette meg kell különböztetnünk még egy területet, amelyet vallásjognak 
tekintünk. Felekezeti egyházjog alatt az autonóm „egyházi” szervezet belső szabályrendszerét értjük, amelyet 
az adott, magát egyházként tekintő szervezet belső szabályainak megfelelő eljárásban a jogalkotásra 
felhatalmazott személy vagy testület alkotott meg. Ebbe az értelmezésbe maradéktalanul beleillik a 
katolikus egyház egyházjog (kánonjog) fogalma. Amennyiben azonban a már hivatkozott legáltalánosabb 
egyházjog fogalmat tekintjük, az adott egyházban vagy az állami megfogalmazás szerint egyháznak 
tekintendő vallási szervezetben érvényesülő normákat is ideértjük, akkor ez már szűkített megfogalmazást 
jelent, hiszen nem tartoznak ide az állam által alkotott, de az egyházban érvényesülő normák. E szűkebb 
értelmű felekezeti egyházjog fogalommal kizárhatjuk az egyes vallási közösségek önértelmezéseinek 
különbségéből adódó eltérő tartalmú meghatározásokat. Ugyanakkor ennek a fogalomnak összetevői 
minimálisan kielégíthetik valamennyi, felekezetként (és nem egyházként) meghatározott vallási közösség 
saját szabályrendszerének összefoglaló megnevezését. Természetesen az egyes felekezetek ezt a tartalmat 
bővíthetik és bővítik is. Így én magam is a református felekezeti egyházjogot az egyes református felekezetek 
jogalkotásra felhatalmazott testületei által alkotott és az adott egyházban érvényesülő jogi normák 
összességének tekintem, mert e fogalomba beleértem a belső jogalkotásra hivatott szervek jogalkotási 
termékein túl a más anyagi jogforrások által létrehozott, s az egyház belső életében érvényesülő normákat 
is. 
 
I. Az állami egyházjog jogági jellege 
 
Ádám Antal szerint az állami egyházjogról legalább négyféle értelemben beszélhetünk. Szólhatunk róla 
ugyanis mint tudományágról, mint felsőoktatási tananyagról, továbbá mint meghatározott tárgyú vagy 

                                                 
  A Magyar Jog 2006. évi 6. számában megjelent tanulmány átdolgozott változata. 
1  Fenntartva, hogy a keresztyén egyházak egyházfogalmára tekintettel magam sem tartom helyesnek ebben a körben 

az „egyház” megjelölés használatát, de az állami egyházjog keretében az állami jog által használt fogalomhoz kell 
ragaszkodnom. 

2  Közvetlen szabályozást jelent például a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi 
XXXIII. tv., közvetett szabályozást pedig a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. 

3  Erdő Péter: Egyházjog. Budapest, 1992. 38-45. 
4  Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog. Szent István Társulat, Budapest, 2003. 5.. 
5  Schanda Balázs: u.o. 
6  Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, Századvég Kiadó Budapest, 2004. 65. 
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vonatkozású jogszabálycsoportról, esetleg jogágazatról és e jogszabályok által biztosított, sajátos tárgyú és 
tartalmú alanyi jogosultságok összességéről.7 
 
Egyetértés látszik annak megítélésében, hogy az állami egyházjog jogágként kezelhető-e. Schanda Balázs a 
következőket írja: „Az állami egyházjog nem jogág, hanem a jogágak széles körének sajátos szempontú 
metszete. Az állami egyházjog határait igen nehéz meghúzni, hiszen ide tartoznak a legkülönfélébb 
jogágakban elhelyezkedő normák, melyek összességükben adják a vallásszabadság érvényesülésének 
feltételrendszerét. Ilyenformán az állami egyházjog a jogágak hagyományos felosztásában az 
alkotmányjoghoz áll a legközelebb, hiszen egy alapjog, a vallásszabadság emberi jogának feltételrendszerét 
mutatja be. Ugyanakkor az állami egyházjog nem csupán egy „alfejezete” az alapjogok tanának, hanem az 
alkotmányjog „szívéhez” tartozik. A modern állam bizonyos értelemben éppen az egyháztól való 
megkülönböztetés által jött létre, és identitásának általában meghatározó elemét adja a vallási elem 
(elegendő, ha csak a Magyar Köztársaság címerére gondolunk).”8 
 
Boleratzky Lóránd szerint: „Az állami egyházjog különleges jogterületnek tekinthető: az állam és az egyház 
közti kapcsolatot az államjog (közjog) szabályozza, ez idő szerint az állami egyházjog még nem tekinthető 
önálló tudományszaknak, csak a közjog egy részének, bár fejlődése kétségkívül az önállósulás felé halad. 
Az állami egyházjog annyiban különleges jogterület, hogy elsősorban történeti fejlődés jellemzi. Mivel a 
szellemi és szociális változásokra gyorsan reagál, további fejlődése előtt nyitva áll a lehetőség. Az állami 
egyházjog nyitott a valóság felé, a többi jogterülethez képest azonban aligha tekinthető zárt rendszernek. E 
jog keretszabályokból tevődik össze.[...] Az állami egyházjognak ez a sajátossága nem az alkotmány 
szintjén tükröződik vissza, hanem az egyes törvényekben jelenik meg. Az állami egyházjogi normák ezért 
vagy a vallási oldalt veszik figyelembe, vagy a szekuláris jogban a vallási tartalomra utalnak, amelyet aztán a 
vallásfelekezet tölt ki tartalommal.” 9 
 
Részletesen elemzi az állami egyházjog jogági jellegét Ádám Antal. E szerző abból indul ki, hogy „valamely 
jogszabálycsoport akkor kezelhető jogágazatként, ha  
a) e jogszabályok kereteit és tartalmi irányultságát lényeges, közös alapelvek határozzák meg,  
b) ha a jogi normák szabályozási tárgyai jellegzetes közös vonásokat viselnek magukon, és végül,  
c) ha e jogszabályok által biztosított alanyi jogosultságokban és előírt kötelességekben más jogosultság- és 
kötelességcsoportoktól eltérő, közös tartalmi elemek találhatók.”10  
 
Ádám Antal szerint az a) pontban jelzett feltétel kiterjedten és markánsan fennáll, majd így folytatja: 
„Kétségtelen, hogy a felsorolt és kimerítőnek korán sem tekintett tárgykörökre vonatkozó jogi szabályozás 
számára határozott keretet és tartalmi irányultságot szab a lelkiismereti- és vallásszabadság Alkotmányban 
biztosított alapjoga, az egyházak és az állam elválasztott működésének alkotmányi követelménye és ténye, 
az állam ezekből fakadó világnézeti semlegessége, az államnak a vallásszabadság gyakorlása és az egyházak 
rendeltetésszerű működése tekintetében fennálló intézményes támogatási kötelezettsége, továbbá a 
bejegyzett egyházaknak a vallásszabadságra vonatkoztatott jogegyenlősége. A b) és c) pontban megjelölt 
feltételek maradéktalan fennállását azonban nem állapíthatjuk meg. A vizsgált területen alkotmányjogi, 
közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi, szabálysértési stb. normák által 
szabályozott jogviszonyok, jogosultságok, kötelességek, tilalmak és szankciók is találhatók. Nagyon 
lényeges azonban, hogy az állami egyházjogban a különböző jogágazatokhoz tartozó jogszabályok olyan 
rendelkezései kapcsolódnak egymáshoz, amelyeknek sajátos tartalmát a felsorolt és más alapelvek, 
követelmények, alapjogok és tilalmak nagymértékben meghatározzák. Mindezek alapján – szerintem – azt 
a következtetést szűrhetjük le, hogy az állami egyházjog jelentős alkotmányi értékek által áthatott, egymással szoros 
funkcionális összefüggésben álló, de eltérő jogágazati jegyeket is viselő rendelkezéseknek rendszerbe foglalható összessége. 
Ezeknek a jogszabályoknak, jogszabályi rendelkezéseknek és más jogi normáknak elvi meghatározottsága 
és funkcionális kapcsolódása olyan szoros, hogy ez megalapozza tudományos, oktatási és gyakorlati 
szempontú, együttes vizsgálatukat, oktatásukat és egymásra vonatkoztatott alkalmazásukat. Más 

                                                 
7  Ádám Antal: Az állami egyházjog fogalma, jellemzői és problémái Magyarországon. Magyar Közigazgatás 2000. évi 9. szám 

540.  
8  Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog. Szent István Társulat, Budapest 2003. 4. 
9  Boleratzky Lóránd: Az állami egyházjog alapjai. Valóság, 2000. évi 1. szám 51. és 52. 
10  Ádám Antal: u.o. 
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fogalmazással azt is mondhatjuk, hogy az állami egyházjog egymással összefüggő, lényeges alkotmányi 
értékek által meghatározott, funkcionálisan összekapcsolódó, de eltérő ágazati sajátosságú jogszabályok, 
illetve jogszabályi rendelkezések, normatív szerződések és más jogi előírások olyan összessége, amelyet a 
jelzett vonások alapján közös névvel illetett jogi normacsoportnak, vagy több jogágazathoz kapcsolódó, vegyes, illetve 
összetett jellegű, sajátos (quasi, para, semi, sui generis) jogágazatnak nevezhetünk.”11 
 
II. Az egyházjog fogalma a szabályozás tárgya alapján 
 
Vizsgáljuk meg a szabályozás tárgya alapján, mely jogszabályi csoportot tekinthetjük az állami egyházjog 
körébe tartozónak. 
 
Az állami egyházjog fogalmát a katolikus12 Schanda Balázs a szabályozás tárgya alapján a következők 
szerint határozza meg: „Az állami egyházjog a joganyag azon részét öleli föl, mely az egyházaknak az 
államhoz, egymáshoz és az egyes személyekhez fűződő viszonyára vonatkozik.”13 Ez a megfogalmazás 
meglehetősen általános, s belőle a szabályozás tárgyára csak következtethetünk. E fogalommeghatározás 
szerint az állami egyházjog az egyház és az állam, az egyház és egy másik egyház, továbbá az egyház és az 
egyes személyek közötti jogviszonyokat szabályozó joganyagot foglalja össze. De nem tudhatjuk meg 
belőle, hogy itt a szerző mely joganyagra gondol: kizárólag az állam által alkotott jogszabályokra, vagy ide 
tartozónak tekinti-e az egyház saját jogalkotásának bizonyos részeit. Különösen fontos kérdés ez a 
katolikus egyházjogász esetében, ugyanis a katolikus megközelítés szerint a katolikus egyházban, ha nem is 
egyeduralkodó módon, de Erdő Péter megfogalmazása szerint mind a ius divinum, mind a ius humanum 
ecclesiasticum vonatkozásában az egyházjogot jognak tekintik. A fogalom pontosítását később teszi meg 
Schanda Balázs, amikoris hangsúlyozza, hogy – arra figyelemmel, hogy a protestáns egyházjog-tudomány 
általában egyházjognak nevezi az állami egyházjogot is, különbséget téve belső egyházjog (azaz a kánonjog, 
a belső egyházi jog) és külső egyházjog (állami egyházjog között) – egyházjog alatt csak az egyházi jogot 
érti, az állami egyházjogot bemutatva állami jogról (és nemzetközi jogról) szól, melynek része lehet egyes 
egyházakkal kötött szerződés is, sőt az állami jog is recipiálhat egyházi jogot.14 De nem mellőzhető az 
egyházjog származékos felfogásában a református egyházjogászként történő pontosítás már csak azért 
sem, mert az egyes egyházaknak az államhoz és egymáshoz való viszonyát a református egyházjog szerinti 
belső jogforrások is rendezik. Így például a Magyarországi Református Egyház alkotmánya is szabályozza a 
következők szerint a más egyházakhoz és az államhoz fűződő kapcsolatát: „A Magyarországi Református 
Egyház, Jézus Krisztus Egyetemes Anyaszentegyházának része, a Magyarország területén lévő református 
egyházközségekből épül fel. A más országokban élő magyar református, illetve református egyházakkal egy 
lelki közösséget alkot.15 A Magyar Köztársaság alkotmánya kimondja az egyház és az állam szétválasztását, 
amit a Magyarországi Református Egyház tudomásul vesz.”16 
 
További problémaként merülnek fel e fogalommeghatározás kapcsán az egyes emberek egyházjogi, állami 
egyházjogi státuszából fakadó kérdések. Az egyház és az egyes személyek közötti jogviszony nem lehet a 
Schanda Balázs pontosított fogalommeghatározása szerint az állami egyházjog része, hiszen 
Magyarországon ma már nem állami törvény rendezi, hogy az egyes állampolgárok mely egyházhoz 
tartoznak. Ezt az egyes egyházak, vallási közösségek a belső szabályaik alapján határozzák meg. Nem lehet 
továbbá az állami egyházjogi jogviszony szabályozási tárgya az állam és az egyes ember közötti kapcsolat 
sem, mert a vallásszabadság alapjogának a gyakorlása egyéni formában nélkülözi az „egyházi”, azaz a 
közösségi, társas jelleget. Azzal ugyanis, hogy az egyén a vallásszabadság joga alapján elfogadja, és egyéni 
formában gyakorolja valamely egyház hitvallását, hitelveit, ezt az állam alkotmányos szabadságjogként 
mindenki számára köteles biztosítani, s e kérdés szabályozása egyértelműen alkotmányjogi, s nem 

                                                 
11  Ádám Antal: Az állami egyházjog fogalma, jellemzői és problémái Magyarországon. Magyar Közigazgatás 2000. évi 9. szám 

540-541. 
12  Az egyházi hovatartozás jelzését azért tartom szükségesnek, mert az egyes egyházak lényegesen eltérő egyház és 

egyházjog fogalma ütköztetéséről van szó. 
13  Erdő Péter-Schanda Balázs: Egyház és vallás a mai magyar jogban. Szent István Társulat, Budapest 1993. 15. és 

Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog. Szent István Társulat, Budapest 2003. 3. 
14  Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog. Szent István Társulat, Budapest 2003. 5., valamint e megjegyzéshez tartozó 

lábjegyzetek 
15  1994. évi II. református egyházi törvény 1.§ 
16  1994. évi II. református egyházi törvény 3. § 
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egyházjogi feladat, még akkor sem, ha hangsúlyozzuk az állami egyházjog szoros kapcsolatát az 
alkotmányjoggal. Ha ez a terminus technicus sem lenne foglalt, e területet nevezhetnénk - mint szélesebb 
területet átfogó kört - vallásjognak. 
 
Az evangélikus Boleratzky Lóránd szerint: „Állami egyházjogon mindazoknak az államtól eredő jogi 
normáknak (törvényeknek, rendeleteknek és szerződéseknek) az összességét értjük, amelyek a 
vallásfelekezeteknek az államhoz való viszonyát, egymásközti és másokkal való kapcsolatát, valamint az 
egyes emberek és jogi személyek jogi helyzetét a hit, a lelkiismeret és a világnézet szempontjából érintik”.17 
A szerző kiegészítése, magyarázata szerint az állami egyházjog valamennyi jogi személlyé vált egyházi 
szervezetre vonatkozik, tehát nemcsak az egyházakra – amelyek Krisztus személyéhez kötődnek, vagyis a 
keresztyén közösség megjelölésére fenntartott terminus technicus értendő ezen –, hanem az ő 
megfogalmazása szerinti szektákra is.  
 
Ez a fogalom részletesebben tér ki a szabályozás tárgyaira és a jogviszonyok alanyaira, de nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül azt, hogy ez a meghatározás is kizárja az állami egyházjog szabályozási köréből azokat a 
vallási közösségeket, amelyek az állami törvények alapján nem kívánnak jogi személyként, vagy jogi 
személyként ugyan, de nem egyházként, Boleratzky Lóránd értelmezése szerint18 köztestületként 
megjelenni. A magukat egyházként nyilvántartásba vétetni nem kívánó vallási közösségek e megfogalmazás 
szerint nem válnak alanyaivá az állami egyházjognak. Ha Boleratzky Lóránd gondolatmenetét követjük, az 
állam a magukat egyházként nyilvántartásba vétetett vallási közösségeket tekinti közjogi testületeknek, 
amelyeknek ezáltal ismeri el az egész társadalom érdekében végzett szolgálatát, azaz közszolgálatát.19 
Boleratkzy Lóránd fogalommeghatározását abból a szempontból sem tartom szerencsésnek, hogy az 
állami egyházjog szabályozási körébe tartozónak tekinti azokat a jogviszonyokat is, amelyek „az egyes 
emberek és jogi személyek jogi helyzetét a hit, a lelkiismeret és a világnézet szempontjából érintik” (kiemelések 
tőlem: Sz.B.) A lelkiismeret ugyanis alapulhat vallásos és nem vallásos meggyőződésen, lehet vallási, 
erkölcsi vagy más meggyőződés is. Világnézeti alapon szerveződtek és szerveződnek ma is pártok, amelyek 
például az ateizmust hirdetik. E közösségek nyilvánvalóan nem tekinthetők vallási közösségnek, s 
különösen nem egyháznak, így az állami egyházjog alapján létrejövő közjogi jogviszony alanyai e 
szervezetek nem lehetnek.20 
 
Mindkét szerző, Boleratzky Lóránd és Schanda Balázs is nagyon erősen kötődik az osztrák és német állami 
egyházjoghoz, fogalommeghatározásaik akkor érthetők igazán, ha megvizsgáljuk az osztrák és a német 
szerzők meghatározásait.  
 Helmuth Pree szerint állami egyházjog alatt azoknak az állami jogi normáknak (törvények, 
rendeletek, állami szerződések) összességét értjük, amelyek az egyházakat és vallásfelekezeteket az 
államhoz való viszonyukban, egymás között és az egyeseknek (tag vagy nem tag), valamint az egyes 
természetes és jogi személyek jogállását a hit, a lelkiismeret és a világnézet nézőpontjából érintik.21 
 Hugo Schwendenwein szerint állami egyházjog alatt értjük valamennyi jogi normának az 
összességét (alkotmányjogi előírásokat, egyszerű törvényeket, rendeleteket, állami szerződéseket), amelyek 

                                                 
17  Boleratzky Lóránd: Az állami egyházjog alapjai. Valóság 2000. évi 1. szám 49. 
18  Boleratzky Lóránd: Az egyházak mint közjogi testületek in Valóság 1999. évi 5. szám 76. 
19  Boleratzky előbb idézett munkájában az 1919. évi weimari alkotmány 137.§ (5) bekezdését idézve jut arra a 

megállapításra, hogy az irodalomban leginkább elfogadott nézet szerint a közjogi testületi jogállás az egyházaknak 
az egész társadalomban végzett szolgálatának elismerése, s mindazokat az egyházakat megilleti, amelyek 
alkotmányuk és taglétszámuk révén az időállóság biztosítékát nyújtják. 

20  Nem tekinti egyháznak Erdő Péter sem a világnézeti, de nem vallási céllal létrejött csoportosulásokat. Azt viszont 
ő is hangsúlyozza, hogy „egy bizonyos forma hiánya vagy alkalmazhatatlansága egy vallási közösségre még nem 
jelenti szükségképpen az illető vallási tevékenység ellehetetlenülését vagy törvényen kívül kerülését.” Erdő Péter: A 
vallási közösségek és jogi kezelésük. Jogtudományi Közlöny 1999 évi 3. szám 127. és 128. 

21 Unter Staatskirchenrecht ist die Summe jener staatlichen Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen, Staatsverträge) 
zu verstehen, welche Kirchen und Religionasgemeinschaften in ihrem Verhältnis zum Staat, untereinander und 
zum einzelnen (Mitglied oder Nichtmitglied) sowie die Rechtsstellung einzelner physischer und juristischer 
Personen unter dem Gesichtspunkt von Glaube, Gewissen und Weltanschauung betreffen. Pree, Helmut: 
Osterreiches Staatskirchenrecht. Wien-New York 1984.  
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az egyházakra és más vallási közösségekre az államhoz, egymásközti és az egyénekhez való viszonyára és 
az egyes személyek jogállására a hit, a lelkiismeret és világnézet szempontjából vonatkoznak.22  
 Axel Freiherr von Campenhausen az állami egyházjogot az alkotmány részének tekinti. Erről 
így ír: „Németország régtől fogva ismeri az állam és egyház közötti viszony intézményes szabályozását. Az 
európai államok körében ez nem egyedülálló jelenség, más országok is ismerik a hasonló szabályozásokat, 
melyek sajátossága abban áll, hogy az államrend az egyházakhoz való viszonyban nem korlátozza magát a 
vallásszabadság, az állami és vallási szféra elkülönítésének törvényi rögzítésére. Ebben a vonatkozásban itt 
az állami egyházjogról mint különös jogterületről beszélhetünk, melyben az állam és egyház viszonyát 
magasabb rendű állami jogszabályok szabályozzák. Ennek a szabályozásnak az alapját a közjog adja, 
továbbá a szövetségi és tartományi alkotmányok is. Ezt a szabályozást főleg a vallásszabadság garantálása 
és megvalósítása határozza meg. Egyfelől az állam és egyház szervezeti elkülönítése, másfelől a vallási 
közösségeknek a közjog területén elfoglalt helyének elismerése azt eredményezi, hogy azok kiemelt helyet 
foglalnak el az állami jogban, és ennek következménye, hogy meghatározott területeken az egyház és állam 
kapcsolatai szabályozottakká válnak. Az állami egyházjognak ezek a különböző irányokba mutató és 
különböző korszakokból származó elemei egymással szoros kapcsolatban állnak, rendszerezett egységüket 
a bírói gyakorlat és a felsőoktatási gyakorlat által történő állandó értelmezés folytán nyerik el.”23 
 
Mindhárom meghatározás a német területen megvalósuló, az egyházak közjogi státuszát alapul vevő 
rendszerre épül. A Boleratzky Lóránd által is hivatkozott közvetítő álláspont szerint ez a közjogi testületi 
jogállás az egyházaknak az egész társadalomban végzett szolgálatainak elismerése, s mindazokat az 
egyházakat és világnézeti közösségeket megilleti, amelyek alkotmányuk és taglétszámuk révén az időállóság 
biztosítékát nyújtják.24 Ez a státusz többek között azt jelenti, hogy az egyházi szolgálatok közszolgálati 
viszonynak minősülnek, a teológiai tanárok állami alkalmazottak, a vallásoktatás rendes iskolai tantárgy, az 
egyházak adót szedhetnek. Az állami jogrendszer Magyarországon azonban nem alkalmazza a köztestület 
fogalmát, s az állam sem kezeli a hajdan volt értelmezés szerint köztestületként az egyházakat, s az 
egyházak jogosítványai között sem találunk a németekéhez hasonló jogosítványokat.25 Ekként a német és 
osztrák állami egyházjog megfogalmazás változatlan formában a magyar jogrendszerbe nem emelhető át. 
 
Ádám Antal Boleraztky Lóránd és Schanda Balázs megfogalmazását nem elég pontosnak tekintve az állami 
egyházjog fogalmára új meghatározást ad. Eszerint: „A pozitív jogi vagyis tárgyi jogi értelemben vett állami 
egyházjog Magyarországon azoknak a jogszabályoknak, jogszabályi rendelkezéseknek, a hazánkra is 
kötelező nemzetközi jogi és szupranacionális előírásoknak, közjogi normatív szerződéseknek és 
alkotmánybírósági általános határozatoknak rendszerezett összessége, amelyek a vallásszabadságra, egyház 

                                                 
22  Unter staatskirchenrecht versteht man den Gesamtbestand jener staatlichen Rechtsnormen (verfassungsgesezliche 

Vorschriften, einfache Gesetze, Verordnungen, Staatsverträge), die sich auf die Kirchen und andere 
Religionsgemeinschaften in ihrem Verhältnis zum Staat, untereinander und zum einzelnen sowie auf die rechtliche 
Stellung einzelner Personen unter dem Gesichtspunkt von Glaube, Gewissen und Weltanschauung beziehen. 
Schwendenwein, Hugo: Osterreichisches Staatskirchenrecht. Essen, 1992. 

23  Die Besonderheit des Staatskirchenrechts. Das Staatskirchenrcht als Teil der Verfassung. Deutschland kennt 
herkömmlich  eine intitutionelle Regelung der Beziehungen von Staat und Kirche. Im Kreise der europäischen 
Staaten ist dieses keine Einmaligkeit, auch andere Länder kennen solche Regelungen, deren Besonderheit darin 
liegt, dass sich die staatliche Ordnung im Verhältnis zu den Kirchen nicht auf  die Gewährung der Religionsfreiheit 
und die Festlegung einer Trennung des staatlichen und religiösen Bereiches beschränkt. Hier kann man vom 
Staatskirchenrecht als einem besonderen Rechtsgebiet sprechen, in dem die Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche durch staatliche Normen geordnet werden. Diese Regelung hat ihre Grundlage im öffentlichen Recht, 
weiterhin sogar im Verfassungsrecht des Bundes und der Länder. Sie ist vor allem durch die Verbürgung und die 
Verwirklichung der Religionsfreiheit bestimmt. Die organisatorische Trennung von Staat und Kirche einerseits, die 
Anerkennung einer Stellung der Religions-gemeinschaften im Bereich des Öffentlichen andererseits haben eine 
hervorgehobene Stellung der religiösen Gemeinschaften im staatlichen Recht und auf  bestimmten Gebieten eine 
geregelte Verbindung von Staat und Kirche zur Folge. Diese in verschiedene Richtung weisenden und aus 
unterschiedlichen Epochen stammenden Elemente des Staatskirchenrechts stehen untereinander in enger 
Beziehung und finden durch ihre Ausdeutung in Rechtsprechung und Lehre ihre systematische Einheit. Axel 
Freiherr von Campenhausen: Staat und Kirche unter dem Grundgesetz. Hannover, 1994. 

24  Az 1919. évi weimari alkotmány 137. § 5. bekezdése, idézi Boleratzky Lóránd: Az egyházak mint közjogi testületek. 
Valóság 1999. évi 5. szám 77. 

25  Ádám Antal: Az állami egyházjog fogalma, jellemzői és problémái Magyarországon. Magyar Közigazgatás 2000. évi 9. szám 
550-551. 
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alapítására és megszűnési módozataira, az egyház autonómiájára és az államhoz fűződő partneri 
jogállására, az állam, valamint a bejegyzett egyházak és más vallási közösségek viszonyára és kapcsolati 
formáira, az államnak a vallásszabadság érvényesülésével és az egyházak rendeltetésszerű működésével 
összefüggő, intézményes támogatási kötelességeire és tevékenységi formáira, valamint az egyházi jogi 
személyek jogosultságaira, mentességeire, védelmére, kötelességeire és az általuk létrehozott, fenntartott és 
működtetett oktatási-nevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, tudományos, kulturális, egészségvédelmi, 
szociális, sport stb. intézetekre, az egyházi műemlékvédelemre, a Tábori Lelkészi Szolgálatra, az állami 
oktatási intézetekben folytatható vallásoktatásra, valamint a lelkészek, más egyházi személyek és 
alkalmazottak egészség- és nyugdíjbiztosítására, adófizetési, katonai szolgálati és más kedvezményeire 
vonatkoznak.”26 Ez a megfogalmazás kiküszöböli a Boleratzky Lóránd fent említett hiányosságait, de a 
szabályozási tárgykörök tételes, a szerző által is elismerten nem kimerítő felsorolása csak látszólag ad 
többet az előző meghatározásoknál, valójában éppen kazuisztikus volta miatt magában rejti a pontatlanság, 
a nem teljes körű lefedettség veszélyét. Megjegyzendő, hogy ez a megfogalmazás inkább a fentebb írt 
vallásjognak tekintett szabályozás tárgyköreit meríti ki. 
 
Boleraztky Lóránd meghatározása Schanda Balázséhoz és Ádám Antaléhoz képest pontosabb annyiban, 
hogy egyértelművé teszi: az állami egyházjog esetében az állam által alkotott jogszabályokról van szó. 
Pontosabb megfogalmazást takar továbbá annyiban is, hogy utal az „egyház” megfogalmazás állami jogi 
megközelítésére, amely az azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal 
rendelkező vallási közössége, vallásfelekezete, egyháza (a továbbiakban együtt: egyház) lehet.  
 
Mindezek alapján az állam egyházjog fogalmát a pozitív jog területén az alábbiak szerint látom 
megfogalmazhatónak: Az állami egyházjog az állam által alkotott azon jogi normák összessége, amelyek az 
államnak az általa egyháznak tekintett társadalmi szervezetekhez való viszonyát, az ebben a közösségi 
formában történő vallásgyakorlás érvényesülési formáit és kereteit, valamint az e körben létrejövő közjogi 
jogviszonyok tartalmát határozzák meg. Ez a fogalommeghatározás mind a Schanda Balázs, mind a 
Boleratzky Lóránd meghatározásához képest megfordítja a sorrendet, s az egyházjog-fogalomnál az 
államnak mint hatalomnak az egyházakhoz, mint szervezethez való viszonyára helyezi a hangsúlyt, s a 
kérdést az állam mint jogalkotó hatalom oldaláról vizsgálja. Az egyes egyházak viszonyulását az államhoz 
meghagyja azok belső jogalkotása szabályozási körében, ezáltal is hangsúlyozva, hogy az állami egyházjog 
anyagi jogforrása az állam és jogalkotásra felhatalmazott szervei. A fogalom-meghatározás az 
egyházfogalmat illetően alapvetően és kizárólagosan az állam által meghatározott egyházfogalmat 
használja. Ennek oka az előzőekben keresendő, azaz a viszonyulás iránya az államtól az egyházak irányába 
mutat. Ebből következően pedig az állam csak egyfajta, valamennyi vallási közösségre egyaránt érvényes, 
ekként egy nagyon általános egyházfogalmat használhat. Ezt azért érdemes kiemelni és hangsúlyozni, mert 
a keresztyén egyházak csak Jézus Krisztus egyházfőségét elismerő szervezetet tekintik a megnevezés 
szempontjából egyháznak, a többi vallási közösséget felekezetnek, vallási közösségnek, vagy ahogyan 
Boleratzky Lóránd fogalmazott szektának. Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a szabályozás tárgyát 
jelentő „egyház” mást jelent az egyes egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek értelmezésében és 
mást az állami egyházjog fogalomrendszerében. A lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az 
egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény értelmében az egyház a legtágabb fogalom: az a jogilag szervezett 
vallási társulat, amelynek jogi személyiségét az állam elismeri, azaz a fenti törvényhely alapján a 
szervezetjog szempontjából minimálisan megkövetelt feltételekkel rendelkezik, önkormányzata, szervezeti 
szabályzata, tagsága van, megfelelő módon szabályozta a képviseletét stb. Ehhez képest értelmezésem 
szerint a ma használatos terminológiában a vallásfelekezeteknek nincsen jelentősége. Ma már a fenti szabá-
lyozásból következően nincs értelme az állam által elismert (a régi terminológia szerint bevett) vagy el nem 
ismert (be nem vett) vallásfelekezet között különbséget tenni, hiszen az állami jog mindegyiknek megadja 
az egyházzá válás lehetőségét, amennyiben a törvényi feltételeknek eleget téve megalakulnak, és 
nyilvántartásba vétetik magukat. Ha meg akarjuk tartani ezt a fogalmat, akkor hagyományainknak 
megfelelően a keresztyén egyházon belüli társulatokat tekinthetjük vallásfelekezeteknek. Amennyiben nem a 
keresztyénségen alapuló vallási alakulatot kívánunk a szervezetjog alapján meghatározni, használhatjuk a 
vallási közösség fogalmat. Egyebekben más szerzők, így Schanda Balázs sem tartja szerencsésnek, hogy a 
magyar jogi nyelvben a teológiailag kötött „egyház” szó vált az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

                                                 
26  Ádám Antal: Az állami egyházjog fogalma, jellemzői és problémái Magyarországon. Magyar Közigazgatás 2000. évi 9. szám 

540. 
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közösségek gyűjtőnevévé.27 Mindazonáltal – a később részletesebben kifejtettek szerint – el kell fogadnunk 
azoknak a vallási közösségeknek a magukat egyházként tekintő önértelmezését is, amelyek nem igényelték 
az államtól az állami egyházjog szerinti egyházkénti elismerést, hanem a magánjogi (vagyonjogi) vagy a 
közjogi jogviszonyokban más formában, így például egyesületi formában28 szerzett jogi személyiségük 
alapján vesznek részt. 
 
A vallásszabadság joga egyéni és kollektív szabadságjog is. Ezért tisztázandó kérdés az is, hogy ennek 
mindkét vetülete az állami egyházjog alá tartozik-e. Véleményem szerint az egyéni jelleg az egyházalapítás 
jogával lép át az alkotmányjog területéről az állami egyházjog hatókörébe. Mindeddig a vallásszabadság  – az ehhez 
kapcsolódó alapjogok és korlátozhatóságuk kérdéseivel együtt – az alkotmányjog kizárólagos szabályozási 
körébe tartozik mint az egyéni, továbbá a kollektív, de nem egyházi formában történő vallásgyakorlás 
feltételrendszere. Ezeket a jogokat ugyanis az államnak akkor is biztosítania kell – mint alapjogot – ha az 
érintettek bár közösségi formában, de nem jogi szervezettségi keretek között akarják gyakorolni vallásukat. 
Ha Magyarországon egyetlen egyház sem lenne annak alkotmányjogi értelmében, mert az állam úgy 
döntene, hogy egyetlen, vallási célból, a közös vallásgyakorlás érdekében létrejött szervezetet sem ismer el 
egyháznak, tehát a többi társadalmi szervezettől megkülönböztetett, jelesül privilegizált helyzetben lévő, a 
többiekhez képest nekik kedvezőbb jogi helyzetet biztosító szervezetként, akkor állami egyházjog sem 
létezne, mert e szabályozási kör szükségtelen lenne. Ezért határozott véleményem, hogy a vallásszabadság 
egyéni, vagy nem (egyházi) jogi szervezettségi formában történő közösségi gyakorlása érvényesülésének biztosítása nem 
tartozik az állami egyházjog szabályozási körébe. Ennek következtében, ha kivesszük a vallásszabadság egyéni 
gyakorlásával kapcsolatos alapjogi, alkotmányjogi szabályozást az állami egyházjog köréből, akkor jogági 
jellege már markánsabban jelenik meg. Az alkotmányjoghoz való kétségtelen kötődése mellett szabályozási 
tárgyainak jellegzetes közös vonásai és az e jogszabályok által biztosított alanyi jogosultságokban és előírt 
kötelezettségekben – már csak az érintett jogalanyok sajátossága folytán is – más jogosultság- és 
kötelességcsoportoktól eltérő, közös tartalmi elemek lesznek megtalálhatók, így a jogági önállóság irányába 
jelentős lépést tehetünk. Az állami egyházjog azonban legfeljebb akkor „érdemelhetne” külön jogágat, ha 
az egyházak – ha nem is állami – de legalább ún. közjogi testületek lennének, azaz lelkészeik állami fizetést 
kapnának, bevételeiket állami adóbehajtással szedhetnék be, s határozataikat állami kényszereszközök 
segítségével hajthatnák végre. 
 
Az egyház mint jogilag szervezett személyösszesség tehát sajátos szervezet egy adott állam, így 
Magyarország jogrendszerében is. Társadalmi szervezet, amely azonban élesen különbözik az egyéb ismert 
társadalmi szervezetektől: pártoktól, egyesületektől. A megkülönböztetés alapja az egyházak történelmi 
szerepe, hagyományai és a társadalom életében betöltött sajátos szerepe, amelyet az állam a 
megkülönböztetés alapjául elismer. A törvény szerint itt olyan társadalmi szervezetről van szó, amely a 
közös vallásgyakorlás érdekében kíván jogi szervezettséget, és ezt az állam a többi társadalmi szervezettől 
(egyesülettől, pártoktól) eltérő szabályozással, e szervezeteknek nyújtott előnyökkel honorálja. Ahogyan az 
az egyházakra vonatkozó állami törvényből is következik, az egyházak szoros kapcsolatban vannak a 
jogállamok által kötelezően biztosítandó alapjoggal, a lelkiismereti és vallásszabadság jogával. Ebben a 
tekintetben azonban az államnak korlátozás nélküli lehetősége van meghatározni, hogy mely vallási 
alakulatokat tekinti a vallásszabadság gyakorlása szempontjából olyan szervezeteknek, amelyeket a saját 
fogalomrendszere alapján egyházként jelöl meg, és számukra a vallás szabad gyakorlásának előmozdítása 
érdekében a többi társadalmi szervezethez, s ezek között a nem egyházként szerveződött vallási 
közösségekhez képest preferenciákat ad.29 A vallásszabadság alapján történő közösségi vallásgyakorlás 
alkotmányos alapjog, amelynek az érvényesülését az állam az egyházkénti elismerést nem igénylő vallási 
közösségek számára is köteles biztosítani. A kérdés tehát továbbra is az, hogy azok a vallási közösségek, 
amelyek a vallásszabadság közösségi gyakorlása érdekében hoztak létre nem egyházi közösségi formát, az 
állami egyházjog alanyaiként kezelendők-e, vagy az egyénekkel azonosan csak alkotmányjogi alapjogi 
védelem alatt állnak a tágabb kört jelentő alkotmányjogi szabályozás alatt. Amint már utaltam rá, az 
államnak a szuverenitásából következően gyakorlatilag korlátozás nélkül van lehetősége arra, hogy egyes 

                                                 
27  Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog. Szent István Társulat, Budapest 2003. 2.  
28  Hasonlóan vélekedik erről Erdő Péter is. Lásd Erdő Péter: i.m. 128. 
29  Hangsúlyozni kell azonban, hogy a közösségi vallásgyakorlást az állam nem csak egyházkénti formában, hanem 

más szervezeti formában is biztosíthatja polgárai számára, mely megkülönböztetés kétségtelenül felveti az 
alkotmányos egyenlőség vizsgálatának szükségességét. 
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szervezeteket egyházként, a többi társadalmi szervezethez képest privilegizált testületként ismerjen el. Ez 
azonban nem azonos azzal az állami kötelezettséggel, melynek értelmében az állam a vallásszabadságot, s 
annak közösségben történő gyakorlását, s ennek feltételeit különbségtétel nélkül köteles biztosítani minden 
ebből a célból létrejött szervezetnek. Ha ugyanis az állam úgy dönt, hogy bizonyos társadalmi 
szervezeteket meghatározott okokból a többi társadalmi szervezethez képest az általa meghatározott és az 
adott szervezet által elfogadott feltételek alapján sajátos szervezeti formában, a többi állami elismerést 
igénylő szervezethez viszonyítottan nekik sajátos belső autonómiát engedélyezve kíván kezelni és 
elismerni, de ugyanakkor a vallásszabadság közösségi formában történő gyakorlását valamennyi ilyen célú 
szervezetnek korlátozás nélkül engedélyezi, akkor úgy ad többletjogosultságot az egyiknek, hogy a 
másiknak az Alkotmány alapján kötelezően biztosítandó jogát ezzel nem sérti.30  
 
Ha az állami egyházjog fogalmát a szabályozás tárgya alapján közelítjük, vizsgálandó, hogy miben 
különbözhetnek a nyilvántartott egyházak és az egyházként nem jegyzett vallási közösségek. Alapvetően 
abban, hogy az utóbbiakat az egyházjogi szabályozás jelentős területét kitevő, számukra kedvezőbb 
működési feltételeket eredményező privilégiumok nem illetik meg. Vallásszabadságukat az e közösséget 
alkotó személyek egyénileg és közösségben is korlátozás nélkül gyakorolhatják, adott esetben állami 
forrásokat is igénybe vehetnek (pl. alapítványi iskolafenntartóként), de nem közvetlen törvényi 
jogosítottságuk, sajátos egyházi státuszuk alapján. Álláspontom szerint az állam és a jogi személyiséget nem 
igénylő, magukat egyházként nyilvántartásba vétetni nem akaró közösségek között is létrejöhet közjogi 
jogviszony. Ennek a tartalmát (az állam és a vallási közösség jogait és kötelezettségeit) a vallásszabadságot 
az Alkotmányban és az 1990. évi IV. törvényben meghatározót rendelkezések, valamint a vallás szabad 
gyakorlásával összefüggésben keletkező egyéb állami jogszabályok adják, melyek érvényesíthetőségének 
kereteit és korlátait az Alkotmánybíróság határozatai jelölik ki. A szabályozási kör így egyházi mivoltuk 
hiányában lényegesen szűkebb, mint az egyházak esetében, de a megmaradó területeken (pl. büntetőjogi 
védelem) nincsen, nem lehet különbségtétel. Ez azt is jelenti, hogy az állami egyházjog alanyainak mint 
közjogi jogviszony alanyainak a körét e közösségekkel vagy bővítenünk kell, vagy az állami egyházjogot 
csak az egyházként szervezett közösségre szükséges leszűkítenünk. Ez utóbbi esetben a vallásszabadság 
összetevőjeként az egyéni és nem egyházi közösség formájában megnyilvánuló közösségi vallásgyakorlást szabályozó jogi 
normákat az állami egyházjoggal együtt egy tágabb körbe foglalhatjuk, amelyet tekinthetünk vallásjognak. 

                                                 
30  8/1993. számú AB határozat 


