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1.  
a, Ismertesse az állami és az egyházi jogalkotó szerveket, az állami és 
egyházi jogi normák elnevezéseit! 
b, Hogyan szabályozza az alkotmánytörvényünk az egyháztagságot, me-
lyek az egyháztag jogai és kötelességei? 
 
Az állami jogforrási rendszer 
 

 A jog forrásai  
– belső vagy anyagi: akitől a jog származik 
– külső vagy alaki: a jog megjelenési formája 
 A jogforrások lehetnek: 
– jogszabályok vagy 
– közjogi szervezetszabályozó eszközök 

 
Hazánk jogforrási rendszere alapvetően a belső jogforrásokból, valamint a nemzeti 
jogrendszer mellett ma már párhuzamosan élő közösségi jogrendszer jogforrásaiból 
tevődik össze. A belső jogforrások nagy hányadát a jogszabályok köre teszi ki, ame-
lyeket az alábbiakban tekintünk át. 
Fogalmát tekintve a jogforrás jelentheti egyrészről magát a jogalkotó szervet, más-
részről a jog külső megjelenési formáját, amelyben végül a norma testet ölt – ilyen 
értelemben beszélhetünk ún. belső vagy külső jogforrásokról –, de jelölheti akár ma-
gát a jogalkotó tevékenységet is. 
 
Belső jogforrás: hazánkban belső – azaz nemzeti – jogforrásoknak tekinthetjük 
egyrészt a jogszabályokat, másrészt a kihirdetett nemzetközi szerződéseket, harmad-
részt az áljogszabályokat, negyedrészt pedig a látens vagy lappangó jogforrásokat. 
 
A jogszabályok köre 
Magyarország belső jogforrási rendszerének elemeiként a jogszabályok körét az Alap-
törvény határozza meg. A jogszabály: általánosan kötelező magatartási szabály, me-
lyet az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv alkothat. 
Jogszabálynak tekinthetjük a törvényeket és a rendeleteket. 
 
Jogszabályok: olyan általános magatartási szabályok, amelyeket az arra kifejezetten 
feljogosított közhatalmi szervek azzal a céllal alkotnak meg vagy adnak ki, hogy a jö-
vőre nézve absztrakt jelleggel szabályozzák a társadalmi viszonyokat, amelyek formá-
lisan is mindenkire nézve kötelezőek, és amelyek érvényesülését végső soron a közha-
talom  kényszerítő ereje is biztosítja.  
Címzettje lehet állampolgár és szervezet. 
 
A kibocsátó és forma szerint 

– az Országgyűlés sarkalatos törvényt és törvényt, 
– a Kormány rendeletet, 
– a miniszterelnök és a miniszter rendeletet 
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– a Nemzeti Bank elnöke rendeletet 
– az önálló szabályozó szerv vezetője  rendeletet, továbbá 
– a helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletet bocsát ki. 

 
E jogszabályok mellett létezik még egy olyan jogforrás – a törvényerejű rendelet –, 
amelyet a rendszerváltozás előtt az Országgyűlést helyettesítő jogkörében alkotott a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa (NET). A NET mint jogalkotó szerv 1989-ben 
megszűnt, azóta ilyen jogforrás kiadására nem kerülhet sor, mégis közülük néhány 
száz a mai napig hatályban van. Emellett az államélet normális menetétől eltérő álla-
potokban, az ún. minősített helyzetekben különleges jogrend kerül bevezetésre – 
ilyenek a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a veszély-
helyzet és a váratlan támadás, amelyek során az egyébként rendeletalkotásra felha-
talmazott szervek mellett vagy azok helyett más közhatalmi szervek is felhatalmazást 
kapnak a jogalkotásra. 
 
Önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete 
 
Az Alaptörvény idevonatkozó rendelkezése értelmében az Országgyűlés sarkalatos 
törvényben a végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásá-
ra és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre, amelyek vezetői törvény-
ben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben rendeletet adhatnak ki. Ezek a 
rendeletek nem lehetnek ellentétesek törvénnyel, kormányrendelettel, miniszterelnö-
ki és miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével. A ha-
tályos szabályozás alapján 2011. január 1. napjától a Pénzügyi Szervezetek Állami Fe-
lügyeletének elnöke és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke alkothatnak 
feladatkörükben ilyen típusú végrehajtási rendeletet, amelyeket a Magyar Közlönyben 
kell kihirdetni.  
 
Az egyházi jogrendszer 
 
Az egyházjog az egyház tagjaira és az egyházra mint látható szervezetre 
vonatkozó, az egyházban érvényesülő szabályok összessége (belső és kül-
ső). 
 
A jogforrások: 
 
Belső, anyagi értelemben:  
Tágabb értelmében: a jogalkotó hatalom maga az Isten 
Szűkebb értelmében: a jogi norma megalkotására jogosult személy vagy szervezet: 

– az egyházi jogalkotó szervek 
– az állam is 

Külső, alaki értelmében 
– A jogi norma megjelenési (megismerési) formái: a jogszabályok, törvény-

könyvek 
– A Szentírás nem alaki jogforrás, csak a jog vallási erkölcsi alapjait tartal-

mazza 
 
A társadalmi életviszonyokat szabályozó magatartásszabály-rendszerektől a jog lé-
nyegében csak abban különbözik, hogy érvényesülését állami kényszer biztosítja, és 
állami szervek jogalkotási terméke. Ugyanakkor a vallási szabályoknak nevezett, de 
valójában az egyházjog körébe tartozó, nem erkölcsi jellegű, azoktól külső megjelené-
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sében is eltérő magatartásszabályok mögött jelentős, ha nem is mindig állami kény-
szer húzódhat meg. A nem látható egyháznak az isteni kiválasztás alapján vannak más 
ismérvekkel nem különböztetett tagjai, a látható egyház emberek által létrehozott 
szervezet, melyekhez az egyház tagjai sajátos tagsági viszonyuk alapján tartoznak, 
feladataik vannak, melyek összehangoltságot, irányítást, tervszerű és tudatos kor-
mányzást, azaz igazgatást igényelnek. E szervezetre kötelező erejű magatartásszabá-
lyokat mind az állam, mind pedig az egyház szervei alkothatnak, melyek a szabályozás 
tárgyát illetően egyformán kötelezők.  
 
A kibocsátó és forma szerint 
 
– a Zsinat - törvényt, határozat, szabályrendelet, 
– a Zsinati Tanács - határozat, szabályrendelet, 
– az egyházkerületi közgyűlés - szabályrendelet, határozat, 
– az egyházkerületi tanács - határozat, 
– az egyházmegyei közgyűlés - szabályrendelet, határozat, 
– az egyházmegyei tanács - határozat, 
– az egyházközségi közgyűlés - szabályrendeletet, 
– az egyházközség presbitériuma - szabályrendelet, határozat. 
 
Az egyháztagság szabályozása a Magyarországi Református Egyházban 
 
Egyházalkotmányunk értelmében a Magyarországi Református Egyház tagja minden 
magyar és állampolgárságtól függetlenül minden, Magyarországon élő keresztyén,  

– akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek,  vagy 
– azt a nagykorú keresztyént, aki magát reformátusnak vallja.  

 
A törvény – az evangélikus egyház törvényi szabályozásától eltérően – nem tesz kü-
lönbséget egyháztagság és egyházközségi tagság között. Ez a megfogalmazás azonban 
inkább teológiai, mint jogi, s hogy ez így van, erre az egyháztagság keletkezésének 
szabályozása hiányából következtethetünk. A keresztelés ugyanis nem jogi eljárás, a 
református vallástétellel keletkező egyháztagság feltételeit, a vallástétel mikéntjét és 
az egyháztagságot keletkeztető jogi aktust a törvény nem szabályozza. A törvényünk a 
keresztelés egyetemlegességét elfogadó katolikus és evangélikus egyház mellett a re-
formátus egyházhoz való tartozást kívánja hangsúlyozni a református egyház szertar-
tása szerinti kereszteléssel, mert a más szertartás szerint keresztelt személyt csak át-
téréssel kívánja az egyház tagjának tekinteni. A "magát reformátusnak vallja" kitétel a 
más keresztyén egyházban már a keresztség sákramentumában részesült keresztyén 
esetében a konfirmációs fogadalomtétel értendő. 
 
Az egyháztagsági fokozatok: 
 
 gyermekkeresztség – egyszerű egyháztagság  

– jogalannyá válik, de  
– egyházjogilag cselekvőképtelen 

 konfirmáció (13-15 évesen)  
– „teljes” jogú egyháztagság  
– korlátozottan cselekvőképes 

 nagykorúság –  
– választójoggal rendelkező teljes jogú egyháztagság  
– teljes cselekvőképesség 
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A pár napos csecsemő a kereszteléssel csak jogalanyiságot szerez, hiszen a törvény 
által szabályozott jogokat és kötelezettségeket önmaga nem gyakorolhatja. Mivel a 
törvény a felnőttkeresztségre eltérő szabályokat nem tartalmaz. 
  
A református gyermekek tizenhárom-tizennégy éves korban tett konfirmációs foga-
dalomtétellel válnak az egyházjog szerint felnőtté, a törvény szövegezésével: teljes 
jogú egyháztaggá. Az életkort s a keresztséghez hasonlóan a konfirmációt sem szabá-
lyozza törvényi előírás. Ez is azt erősíti, hogy ezek az aktusok a református egyház 
számára elsődleges, teológiai és nem a másodlagos, látható egyház fogalmához kap-
csolódnak. Ekként a megkeresztelt, de még nem konfirmált református egyháztag 
nem teljes jogú, az egyházjog szempontjából tehát korlátozottan cselekvőképes egy-
háztag, aki bizonyos jogokat még nem gyakorolhat, így az úrvacsora szentségében 
sem részesülhet.  
 
Jogai a nagykorúvá válással teljesednek ki, ekkor szerez választójogot, mely lehetővé 
teszi számára az egyházkormányzatban való részvételt. Nagykorúvá Magyarországon 
a 18. életév betöltésével válunk, továbbá nagykorúságot szerez az a 16. életévét betöl-
tött személy, aki gyámhatósági engedéllyel házasságot köt. 
 
Az egyháztagok jogai és kötelességei: 
 
A református egyháztag jogai: 

– Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a kon-
firmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese. 

– Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temette-
tése végett az egyház szolgálatának igénybevétele. 

– Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon 
kívül is igényelheti. 

– Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek 
mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállí-
tott névjegyzék alapján. 

 
A református egyháztag kötelességei: 

– Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. 
– Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, 

gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint 
járjon el. 

– Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondos-
kodjék. 

– Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mérték-
ben viselje. 

– Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse. 
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2. 
a, Melyek az egyházakra vonatkozó legfontosabb jogszabályok Magyaror-
szág állami jogalkotásában, jelölje meg a jogszabályok címét!  
b, Milyen egyházkormányzati szinteket határoz meg az egyház alkotmá-
nyáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. tv. Az egyes szinteken milyen 
testületi szervek működnek? 
 
a, Az egyházakra vonatkozó legfontosabb jogszabályok Magyarországon: 
 
1. Magyarország Alaptörvénye, 
2. 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egy-
házak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 
3. Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény, 
4. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabá-
lyokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, 
5. 1991. évi XXXII. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésé-
ről, 
6. 1997. évi CCIV. törvény az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi fel-
tételeiről, 
7. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 
8. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
9. 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 
10. 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet a tábori lelkészi szolgálatról 
11. 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet: az egyházi jogi személyek beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 
12. 13/2000. (VII. 14.) IM rendelet a börtönlelkészi szolgálatról. 
 
b, Egyházkormányzati szintek és testületi szervei az egyházalkotmányban 
 
1. Egyházközség 
 - egyházközségi közgyűlés, 
 - presbitérium 
  - bizottságok 
 
2. Egyházmegye 
 - egyházmegyei közgyűlés, 
  - bizottságok (missziói, tanulmányi, gazdasági, diakóniai, iskolai és 
    vallásoktatási, számvizsgáló bizottság), 
 - egyházmegyei tanács, 
 - elnökség 
 
3. Egyházkerület 
 - egyházkerületi közgyűlés, 
  - bizottságok, 
 - egyházkerületi tanács, 
 - esperes-gondnoki értekezlet, 
 - elnökség 
 
4. Zsinat 
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 - Zsinat, 
  - bizottságok 
 - Zsinati Tanács, 
 - Zsinati Elnökségi Tanács, 
 - a Zsinat Elnöksége. 
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3.  
a, Ismertesse Magyarország Alaptörvényének VII. cikkét! 
b, Milyen egyházközségi típusokat határoz meg alkotmánytörvényünk, 
ismertesse az egyes típusok jellemzőit! 
 
a, Az Alaptörvény VII. cikke 
 
(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a 

jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy 

megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését min-

denki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár 

egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa 

vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 

(2) Az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a 

közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. 

(3) Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

b, Egyházközségi típusok: 

A kálvini alapokon felépülő református egyház alapegysége a gyülekezet, ebből követ-

kezően valamennyi egyházi feladat elvégzésére képes és alkalmas. A feladatok ellátása 

érdekében teljes önkormányzati jogosultsággal kell rendelkeznie, s rendelkeznie kell 

valamennyi, az egyház egészének érdekeit szolgáló döntés végrehajtására szolgáló 

jogosultsággal. Mindezekkel azonban csak a jogilag szervezett gyülekezet rendelkez-

het, így a gyülekezet fogalma nem azonos az egyházközséggel.  

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉS FORMÁI 

Az egyházalkotmány szövegezése szerint az egyházközség az egyház tagjainak meg-
határozott területen élő és az egyházi törvény szerint szervezett gyülekezete. Az 
alaptörvény a hagyományosan kialakult szerveződések alapján megállapítja, hogy az 
egyházközség területe általában egybeesik a közigazgatási alapegységgel, a helység 
területével. Nem kizárt azonban, hogy egy egyházközség területe több helység terüle-
tére kiterjedjen (ezt indokolja az egy településen élő viszonylag kis létszámú reformá-
tusság vagy anyagi teherbíró képességének hiánya), és az sem, hogy nagyobb helysé-
gek esetén több egyházközség alakuljon (ha például nagy létszámú reformátusság él a 
nagyvárosokban). Az egyháztag ahhoz az egyházközséghez tartozik, amelynek terüle-
tén bejelentett, állandó lakása van (egyházközségi illetőség). Amennyiben az egyház-
tag más egyházközséghez kíván tartozni, erről a kérelméről a fogadó egyházközség 
presbitériuma dönt, és erről értesíti a területileg illetékes egyházközség presbitériu-
mát. Az egyházközségek nevükben a „Református Egyházközség” megjelölése mellett 
a település nevét viselik. Az azonos településen létrejött egyházközségek a helység 
nevén kívül más megkülönböztető elnevezést is kötelesek használni. Új egyházközség 
felállításához és a meglévő megszüntetéséhez, szervezetének megváltoztatásához az 
egyházmegye közgyűlésének határozata szükséges. Új egyházközség keletkezéséhez a 
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jogi szervezettséget az egyházmegyei közgyűlési határozat adja meg az új gyülekezet-
nek. Mivel az egyes egyházközségek az egyháztagok eltérő létszáma, teherbíró képes-
sége folytán nem tudják az egyházra váró feladatokat egyforma mértékben teljesíteni, 
különböző szervezettségi formában működnek. Ennek alapján beszélhetünk:  
a) anyaegyházközségről;  
b) társegyházközségről;  
c) leányegyházközségről;  
d) missziói egyházközségről.  

Az anyaegyházközség a feladatait egy vagy több lelkipásztori állás fenntartá-
sával, önállóan teljesíti, presbitériuma, önálló anyakönyvezése és pénzgazdálkodása 
van. Az egyházalkotmány biztosítja az egyházkerületi közgyűlésnek azt a jogot, hogy 
az anyaegyházközség lélekszámának alsó vagy felső határát meghatározhassa. Ez a 
beavatkozási lehetőség ésszerűségi érvekkel megindokolható, de mind az egyházi, 
mind a világi szabadságjogokkal ellentétes. Az egyháztagokból álló gyülekezet szabad 
akaratából hozhatja létre azt a közösséget, amelynek jogi megjelenési formát adva, 
egyházközséggé tesz. Amennyiben ez a közösség az egyház feladatait el tudja látni, 
szervezetét fenn tudja tartani, létszámától függetlenül működhet, és mások, kívülállók 
által nem befolyásolható, semmilyen irányban nem korlátozható.  

A társegyházközség két vagy több, egymással közeli távolságban élő helység 
egyháztagjai által alkotott egyházközség; az egyes helységekben lévő gyülekezetek sa-
ját presbitériummal rendelkező egyházrészek, de a lelkészi állást együttesen tartják 
fent. A társegyházközségen belüli egyházrészek viszonyát megállapodás szabályozza, 
amelyet az egyházalkotmány szerint az egyházmegyének kell jóváhagynia. Ennek in-
dokoltsága úgyszintén megkérdőjelezhető. Amennyiben ugyanis a részek a feladatok 
helyes ellátása érdekében egymás között megnyugtatóan megállapodnak, a jóváha-
gyás nem más, mint formális jogi aktus, de a megállapodás tartalmát nem érintheti. 
Amennyiben a részek között nincs megállapodás akárcsak részben is, nincs mit jóvá-
hagynia az egyházmegyének. Az egyházmegye szerepe csak a társegyházközséget alko-
tó egyházrészek megállapodásának elősegítésében képzelhető el.  

A leányegyházközség nem önálló egyházközség, önálló lelkipásztora nincsen, a 
lelkipásztori gondozást és az igazgatást illetően valamelyik anyaegyházközséghez tar-
tozik.  

A missziói egyházközség sajátos egyházközség. Sajátosságát az adja, hogy a 
lelkészi állást, a feladatok ellátását döntően nem a területén élők biztosítják, hanem 
annak forrását az Országos Református Egyházi Közalap, az egyházkerület vagy az 
egyházmegye adja. Lelkészét nem választják, hanem a püspök nevezi ki. Formáját 
tekintve lehet anya- és társegyházközség is.  

Jogalanyiságát tekintve jogi személy az anyaegyházközség, a társegyházközség 
és a missziói egyházközség, a leányegyházközség viszont nem az.  

Szórványnak tekintjük a különböző településeken, kis létszámban élő reformá-
tus egyháztagokat, akik külön egyházközségi szervezet nélkül élnek. Az itteni egyház-
tagokat az illetékes egyházmegye közgyűlése valamelyik egyházközséghez osztja be, 
tehát nem maradnak gondozás nélkül.  
 
Az így kialakult szervezeti formák nem merevek, nem változtathatatlanok. Az egyház-
tagok létszámának növekedése, csökkenése folytán az egyházközségek önállóságukat 
elveszíthetik, a nagyobb létszámú egyházközségekből kisebbek jöhetnek létre, átala-
kulhatnak. Az egyes egyházközségek az egyházi törvények és az igazgatás tekintetében 
felettük álló egyházi szervek rendelkezéseinek – de nem korlátainak – megfelelően 
teljesítik az egyházra váró feladatokat, így az ige hirdetése, a sákramentumok kiszol-
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gáltatása, a hívek lelki gondozása, tanítása, az egyházfegyelem fenntartása, a szegé-
nyek, árvák, elhagyatottak és betegek gondozása feladatait. 
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4. 
a, Ismertesse a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésé-
ről szóló 1991. évi XXXII. tv. célját, a kártalanítás módjait! 
b, Melyek az egyházközség testületei, tisztségviselői, alkalmazottai. Kik 
alkotják az egyházközségi közgyűlést, mely kérdésekben jogosult dönte-
ni? 
 
Az Országgyűlés az elkövetett súlyos jogsértések részbeni orvoslása, részben pedig az 
egyházaknak a tevékenységük folytatásához szükséges tárgyi, anyagi feltételek biztosí-
tása érdekében az egyes volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről a 
alkotta meg a törvényt. 
 
Alapvető rendelkezések 
 
A törvény hatálya kiterjed arra az egyháztól, vallásfelekezettől, vallási közösségtől, 
egyéb egyházi szervezettől 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül állami tulajdon-
ba került beépített ingatlanra, amely az állami tulajdonba kerülésekor  

a) hitélet (vallásgyakorlás, konferenciatelep, egyházi igazgatás, egyházi alkalmazás-
ban álló személy elhelyezésére szolgáló lakás, papnevelés stb.), 

b) szerzetesrend, diakonus és diakonissza közösség működése, 
c) oktatás, nevelés, 
d) egészségügyi, szociális cél, gyermek- és ifjúságvédelem, 
e) kulturális célokat (közösségi ház, múzeum stb.) szolgált. 
 

A kártalanítás módja: 
 
Ezeket az ingatlanokat a visszaigénylő egyház tulajdonába, használatába kell 
adni, feltéve, hogy az ingatlan a törvény hatálybalépésekor állami tulajdonban vagy a 
helyi önkormányzat tulajdonában van. 
 
Az egyház által igényelt ingatlan helyett a vele történt megállapodás alapján 

a) más megfelelő, állami vagy helyi önkormányzati tulajdonú ingatlant vagy épü-
let létesítésére alkalmas beépítetlen telket, illetőleg 

b) az egyház részére ingatlanvásárlásra, épületlétesítésre pénzbeli kártalanítást 
is lehet adni. 

 
A törvény hatálya alá tartozó és az egyház által nem természetben kért, számára át 

nem adott vagy a fentiek szerinti módon nem rendezett ingatlanokra vonatkozó igény 

járadék forrásává alakítható. Ennek részletes szabályait külön törvény tartalmazza. 

A járadék az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható 

fel. A járadék folyósítása az igénylő egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart. A jára-

dékalap és a kiegészítő járadék összege évente a költségvetésben tervezett éves átlagos 

fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül. Az éves járadék összegét - a 

költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően - a KSH által közzé-

tett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell. A járadék mértéke 

pénzbeli igény alapján számítva az 1998-2001. évek között 4,5%, a 2001. évtől 5%. A 

nem természetben visszaigényelt ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény járadékká 
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alakítását az egyház e törvény hatálybalépését követő 180 napon belül írásban kérhet-

te, csatolva azt az értékfeltüntetést is tartalmazó ingatlanjegyzéket, amely a számítás 

alapját képezi. A járadék induló összege a Kormány, illetve az érintett egyház felha-

talmazott képviselője által megkötött megállapodásban került meghatározásra, köl-

csönösen elfogadott értékelés alapján. A járadék folyósítása 1998. január 1-jétől tör-

ténik. A Kormány, illetve az érintett egyház felhatalmazott képviselője a megállapo-

dásban a járadék kiegészítésében is megállapodhatott, amennyiben az érintett egyház 

hitéleti és közcélú tevékenysége indokolja. 

Az ingatlanok tulajdonjogának rendezésére irányuló eljárások 2011. évben már lezá-
rultak, a járadékok folyósítása viszont folyamatos. 
 
b, Az egyházközségi közgyűlés 
 
Az egyházközségi közgyűlés a választójoggal rendelkező, teljes jogú egyháztagok ösz-
szessége. Bár az egyházalkotmányi törvény nem szól róla, de választójoggal rendelke-
ző egyháztagnak a nagykorúság mellett a cselekvőképes és a választás jogától meg-
fosztó fegyelmi büntetés hatálya alatt nem álló személy tekinthető.  
 
Az egyházközség tagjainak közgyűlése az egyházkormányzati hatalom birtokosa, így 
az egyházközség valamennyi ügyében jogosult tárgyalni és szükség szerint döntést 
hozni. Az alaptörvény egy nevesített feladatát határozza meg, ez pedig az egyházkö-
zség tisztségviselőinek a megválasztása. Ezen túlmenően hatáskörébe tartozhat még, 
amit a törvény vagy a presbitérium a közgyűlés elé terjeszt, azaz szélesebb körű meg-
erősítésre váró döntések meghozatala történik itt. Célszerűen összehívható lenne az 
egyházközségi közgyűlés a presbitérium költségvetési beszámolójának ismertetése, az 
egyházközség előtt álló nagyobb feladatok megtárgyalása, a közös célokra történő 
adakozás okainak részletes ismertetése, bemutatása, a pályázó lelkész bemutatkozása 
céljából. Ezek az alkalmak teremthetnének lehetőséget annak feltárására, hogy kik 
lehetnek presbiterként a választott testület arra érdemes tagjai, az egyházközség tag-
jait milyen kérdések foglalkoztatják, milyen elképzeléseik vannak a gyülekezeti élet-
ről, a fennálló problémák megoldásáról, hogy ha csak a véleménynyilvánítás szintjén 
is, de beleszólhassanak annak a közösségnek az életébe, amelyhez tartoznak, ahol 
egyházfenntartói hozzájárulásuk fizetését elvárják tőlük. Más lehetőségük nincsen, 
hogy választott képviselőiket beszámoltassák, elszámoltathassák, elégedettségüket 
vagy elégedetlenségüket kifejezhessék a presbitérium vagy a presbiterek működését 
illetően. Az egyháztagoknak ugyanis semmilyen más közösségi fórumuk nincsen kér-
déseik feltételére, az egyházközség életére vonatkozó javaslataik megtételére, mert ezt 
az istentiszteletek alkalmával nem tehetik meg. A presbitérium részéről sincsen más 
alkalom, hogy választóikkal találkozzanak, hogy őket az egyházközség megoldandó 
feladataikról tájékoztassák, azt velük megvitathassák, s a működésükhöz elengedhe-
tetlenül szükséges információkhoz jussanak. Erre ugyanis az istentiszteleteket követő 
hirdetések nem alkalmasak. Márpedig, ha az alapelvek között azt rögzítjük, hogy a 
látható egyházban a kormányzati hatalom egyedüli birtokosa az egyházközség, a vá-
lasztott tisztségviselőire csak a hatalom gyakorlását bízzák, a tisztség nem uralkodás, 
hanem szolgálat, a közösség szolgálata, akkor a választók és választottak közötti élő 
kapcsolat fenntartása elvárható lenne. Ezen túlmenően az egyházközség mint szerve-
zet hatékony működtetése csak akkor képzelhető el, ha annak tagjai úgy érzik, fontos 
tagjai a szervezetnek, hogy vezetőik nem csak anyagi áldozataikat igénylik, hanem a 
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véleményüket is, ha megtapasztalják, hogy ők is felelősek a közösségért, egymásért, 
hiszen bevonják őket a közösség ügyeinek intézésébe. 
Az egyházi kormányzati hatalom birtokosaként az egyházközségi tagok is kezdemé-
nyezhetik a közgyűlés összehívását, a közvetlen egyházközségi demokrácia intézmé-
nyének működtetését, de az aktív kapcsolat fenntartása elsősorban a gyülekezet lelké-
szi és világi vezetőitől várható el. 
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5. 
a, Milyen előzmények után kötötték meg a felek a Magyar Köztársaság 
Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között 1998. december 
8-án létrejött Megállapodást? Melyek a megállapodás alapelvei és főbb 
rendelkezései? 
b, Ki választható presbiterré, melyek a presbitérium működésének, a 
presbiteri gyűlés megtartásának szabályai? 
 
 
a, A Megállapodás előzményei, megkötésének céljai: 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Református Egyház attól a meg-
győződéstől vezéreltetve, hogy a Kormány és a Református Egyház közötti viszony 
alapelveinek megerősítése szükséges, továbbá annak érdekében, hogy rögzítsék azo-
kat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a Felek együttműködését meghatá-
rozzák, Megállapodást kötnek egymással. 
 
A Megállapodás elsősorban az Alkotmány 8., 60., 67. és 70/A. §-ain és a lelkiismereti 
és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, a volt egy-
házi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény, 
valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény rendelkezésein alapszik, és figyelembe veszi az Alkotmány-
bíróság 4/1993. (II. 12.) AB határozatát. A Felek megállapítják, hogy az állam és az 
egyházak viszonya a demokratikus államrend visszaállításával új alapokra helyező-
dött. Ennek megfelelően a korábbi ideológiai szembenállás helyett, a vallásszabadság 
biztosítása, valamint az állam és egyház szétválasztásának elve mellett a partneri, köl-
csönösen felelős együttműködés időszaka következett be. A Kormány nagyra értékeli 
a Református Egyház történelmi hagyományait, a nemzet erkölcsi és szellemi feleme-
lése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit, részvételét a magyar szabadságküz-
delmekben, az ország polgárosodása és az európai kultúrába való bekapcsolódása te-
rén vállalt szerepét, szolgálatát a nemzet identitásának és kultúrájának megőrzése és 
fejlesztése érdekében. A Kormány örömmel veszi tudomásul, hogy a Református Egy-
ház az elmúlt évtizedek jogfosztottsága után ismét oktatási-nevelési, kulturális, szoci-
ális és más közéleti intézményeket működtet, és ezáltal részt vállal a közszolgálati fe-
ladatok ellátásában, a közjó előmozdításában. A Kormány üdvözli a Református Egy-
ház azon közéleti törekvéseit, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Köztársa-
ság megbecsült tagja legyen az európai nemzetek közösségének, továbbá, hogy a Ma-
gyar Köztársaság elősegítse a határon túl élő magyarság identitásának és kultúrájának 
megőrzésére, fejlesztésére irányuló erőfeszítését, és együttműködhessen a világ vala-
mennyi népével és országával. 
 
A Református Egyház nagyra értékeli a Kormány azon szándékát, hogy az egyház és 
az állam alkotmányos és partneri viszonyát a Magyar Köztársaság Alkotmányában 
foglaltak szerint rendezze. Kinyilvánítja, hogy hitéből fakadó küldetésének tekinti az 
általános közjó szolgálatát a Magyar Köztársaság és annak valamennyi polgára javára. 
 
A megállapodás főbb rendelkezései: 
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A Megállapodás kitér a Református Egyház hitéleti, közszolgálati és közéleti tevé-
kenységének állam általi anyagi támogatásával összefüggő kérdésekre, valamint azok-
ra a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemű gyakorlását hivatottak 
elősegíteni. 
 
b, Ki választható presbiterré, melyek a presbitérium működésének, a 
presbiteri gyűlés megtartásának szabályai? 
  
A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség 
életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyház-
tagok közül kell választani a törvény előírásai szerint. 
 
Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és a választó gyüle-
kezetnek legalább 1 éve tagja. 
 
A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója. E 
körben feladatai: 

a) az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi, és teljesítésére 
felügyel,  

b) a gyülekezeti és intézményes diakónia gyakorlását szervezi,  
c) az egyházi törvény szerint ráruházott jogkörben gyakorolja az egyházfegyelme-

zést,  
d) új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz,  
e) az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli, vagyontárgyainak elidegenítése 

vagy megterhelése, új vagyontárgyak szerzése, kölcsön felvétele tárgyában ha-
tároz,  

f) az egyházközség költségvetését és zárószámadását évenként elfogadja, és jóvá-
hagyásra felterjeszti,  

g) egyházközségi szabályrendeletet alkot,  
h) az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében 

felsőbb egyházi hatóságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról,  
i) a választók betűrendes névjegyzékét elkészíti és felterjeszti az egyházmegyé-

nek,  
j) általában eljár a törvényben hatáskörébe utalt minden ügyben. 

 
A presbiteri gyűlés elnöke a lelkipásztor, társelnöke a főgondnok vagy gondnok. A 
gyűléseket a presbitérium elnöksége hívja össze és vezeti. Az elnökség tagjai az elnöki 
feladatok végzése tekintetében egymás között megegyezhetnek. Az egyházközség el-
nökségének akadályoztatása esetén a presbitérium összehívásáról az egyházmegyei 
elnökség gondoskodik. Ha az egyházközségnek több lelkipásztora van, a presbitérium 
három naptári évre választja közülük a presbitérium lelkészi elnökét. 
 
A presbiteri gyűlést szükség szerint, de legalább negyedévenként kell tartani. A pres-
biteri gyűlést össze kell hívni akkor is, ha a presbitérium tagjainak negyed része a tár-
gyalandó ügyek megjelölésével írásban kéri, vagy ha a felsőbb egyházi hatóság elren-
deli. 
 
A presbiteri gyűlés az egyháztagok számára nyilvános, de az elnök vagy a jelenlevő 
presbiterek negyedrészének kívánságára zárt ülést kell tartani. A presbiteri gyűlésen a 
pótpresbiterek és az egyházközség alkalmazottai tanácskozási joggal vehetnek részt. 
Az egyházközség intézményeinek vezetőit tanácskozási joggal meg kell hívni. 
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A presbitérium gyűlésére a presbitérium valamennyi tagját a gyűlés helyének, idejé-
nek és a tárgyalandó ügyek megnevezésével legalább 48 órával előbb meg kell hívni 
rövid úton vagy levél útján. A meghívón nem közölt ügyekben döntés nem hozható. A 
gyűlés előtt legalább 24 órával beadott minden önálló indítványt a napirendre fel kell 
venni. 
 
Érvényes határozathozatalhoz a presbitérium tagjai több mint felének jelenléte szük-
séges. Ha a presbiteri gyűlés első ízben határozatképtelenség miatt nem volt megtart-
ható, másodszori meghívásra a jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatké-
pes. A presbitérium a jelenlevők szavazatainak egyszerű többségével (50% + 1) hozza 
határozatait. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. Szemé-
lyi kérdés esetén titkos szavazással kell dönteni. 
 
A presbiteri gyűlést a lelkész imádkozással és bibliaolvasással nyitja meg és imádko-
zással zárja be. A presbiteri gyűlésről a jelenlevők nevének felsorolásával, valamint az 
ügyek tárgyalását részletesen feltüntető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az el-
nökség, a jegyző és a két felkért tag aláírása hitelesít. A jegyzőkönyvet a következő 
presbiteri gyűlésen ismertetni kell, a határozatokat fel kell olvasni, és ezután kerül sor 
a hitelesítésére. 
 
A presbitérium határozata ellen közlését követő 15 napon belül az egyházmegyei köz-
gyűléshez fellebbezésnek van helye. A határozat ellen fellebbezéssel élhet az, akit a 
határozat érint, illetve az egyházközség választóinak 1/10 része. Ha a presbitérium 
megállapítja, hogy határozata jogszabályt sért, azt saját hatáskörében visszavonhatja 
vagy módosíthatja. Ellenkező esetben a fellebbezést a presbitérium elnöke a presbité-
rium észrevételével együtt 8 napon belül köteles az egyházmegyei közgyűléshez felter-
jeszteni. 
 
A presbitérium határozata csak az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyása után válik 
érvényessé, ha: 

a) az egyházközségek addigi beosztásának és egymáshoz való viszonyának a vál-
toztatására, új egyházközség szervezésére, vagy az egyházközségeknek több 
önálló egyházközségekre való megosztására, 

b) új lelkészi állás szervezésére, illetve létező megszüntetésére vonatkozik. 
 
A presbitérium határozata fokozatos egyházi hatóság jóváhagyásával válik érvényessé, 
ha a döntés: 

a) ingatlan vagyon szerzésére, megterhelésére vagy elidegenítésére, kölcsön felvé-
telére,  

b) ajándék, örökség elfogadására vagy visszautasítására ,  
c) műemlék vagy műemlék jellegű ingatlanra, műkincs vagyonra, egyházi tulaj-

don átalakítására vagy építkezésre vonatkozik. 
 
A jóváhagyási rendet a gazdálkodásra vonatkozó egyházi jogszabályok állapítják meg. 
 
Ha felsőbb egyházi hatóság azt észleli, hogy az egyházközség jogszabálysértő határo-
zatot hozott, a határozat végrehajtásának felfüggesztését rendelheti el, és határidő 
kitűzésével a határozat felülvizsgálatára vagy megváltoztatására hívhatja fel a presbi-
tériumot. Ha a presbitérium ennek nem tesz eleget, az ügyet az egyházmegyei elnök-
ség döntés végett az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti. Amennyiben az egyházme-
gyei közgyűlés a presbitérium határozatát hatályon kívül helyezi, a presbitérium 15 
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napon belül megfelelő új határozatot köteles hozni. Ha a presbitérium sorozatosan 
törvényellenes határozatokat hoz vagy a felsőbb egyházi hatóságok törvényes rendel-
kezéseinek végrehajtását megtagadja, az egyházmegyei közgyűlés kimondhatja a 
presbitérium feloszlatását és új presbitérium megválasztását. A választás megtörtén-
téig az egyházközség ügyeinek vitelére az egyházmegye másik egyházközségnek pres-
bitériumát jelölheti ki. 
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6.  

a, Ismertesse a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek, vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. 
legfontosabb rendelkezéseit! 
b, Hogyan szabályozza az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 
1994. évi II. tv. az összeférhetetlenségi helyzeteket? Milyen – állami és 
egyházi – jogszabályokat rendel alkalmazni az egyház lelkészi és nem lel-
készi képesítésű alkalmazottaira? 
 
a, Az egyházügyi törvény rendelkezései 
 
A törvény első fejezetében az Alaptörvénnyel összhangban meghatározza a lelkiisme-
reti és vallásszabadság jogának a fogalmát és tartalmi összetevőit. Eszerint: Minden-
kinek joga van a lelkiismeret és a vallás szabadságához. A lelkiismereti és vallássza-
badság joga magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását 
vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését 
mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár 
egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa 
vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. A lelkiismereti vagy vallási 
meggyőződés megválasztása, elfogadása, kinyilvánítása és megvallása, továbbá annak 
megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit előny vagy hátrány nem érhet. 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság joga az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében meg-
határozott okból korlátozható. 
 
A szülőnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi, vallási nevelé-
séről, vallásos oktatásáról döntsön és arról megfelelően gondoskodjék. 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását az oktatási, egészségügyi, szociális, csa-
lád-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben ellátott, valamint a büntetés-
végrehajtási intézetben fogva tartott számára egyéni és közösségi szinten is lehetővé 
kell tenni. 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság joga a rendvédelmi szerveknél, a Magyar Honvéd-
ségnél és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál szolgálati jogviszonyban állók 
számára szolgálatteljesítésük során – a szervezet működési rendjével és a honvédelmi 
kötelezettség teljesítésével összhangban – szabadon gyakorolható. 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság joga kommunikációs eszköz útján is kifejezésre jut-
tatható. 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben állami hatóság által külön-
leges adat nem gyűjthető. Állami hatóság által a lelkiismereti és vallásszabadsággal 
összefüggésben e törvény hatálybalépésekor nyilvántartott különleges adat kizárólag 
az érintett hozzájárulásával – halála esetén leszármazója hozzájárulásával – továbbít-
ható és hozható nyilvánosságra. 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben a népszámlálás során nem 
kötelező jelleggel, azonosításra alkalmatlan módon gyűjthető adat. 
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A második fejezet az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállását hatá-
rozza meg. Meghatározza, hogy pozitív és negatív értelemben, hogy mit tekint a jogal-
kotó vallási tevékenységnek: 
 
A vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, amely természet-
felettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére 
irányulnak, valamint az erkölcsöt és az emberi méltóságot nem sértő sajátos magatar-
táskövetelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja. 
 
Önmagában nem tekinthető vallási tevékenységnek 
a) a politikai és érdekérvényesítő, 
b) a pszichikai vagy parapszichikai, 
c) a gyógyászati, 
d) a gazdasági-vállalkozási, 
e) a nevelési, 
f) az oktatási, 
g) a felsőoktatási, 
h) az egészségügyi, 
i) a karitatív, 
j) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
k) a kulturális, 
l) a sport, 
m) az állat-, környezet- és természetvédelmi, 
n) a hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenő adatkezelési, 
o) a szociális tevékenység. 
 
Meghatározza a törvény, hogy az állami egyházjog szempontjából mely szervezeteket 
tekinti a törvény erejénél fogva ilyen minőségben jogi személyként elismert egyhá-
zaknak. Megfogalmazza, hogy melyek az egyház által folytatható tevékenységek és 
melyek annak korlátai. Rögzíti, hogy az egyházként elismert szervezeteket azonos jo-
gok és kötelezettségek illetik, illetve terhelik. Ugyanakkor azonban az egyházak tény-
leges társadalmi szerepét, az általuk ellátott közcélú tevékenységet az állam az egyhá-
zak társadalmi szerepéhez kapcsolódó további jogszabályok megalkotásánál és a ve-
lük való kapcsolattartás során figyelembe veheti. 
 
Az egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban együtt: egyház) azonos 
hitelveket valló természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező és az Or-
szággyűlés által elismert autonóm szervezet, amely elsődlegesen vallási tevékenység 
gyakorlása céljából jön létre és működik. 
 
Az egyház kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel 
nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik, nem sérti más közösségek jogait és szabad-
ságát, valamint az emberi méltóságot. 
 
Az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a 
közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Az állam az egyházak irá-
nyítására, felügyeletére szervet nem működtethet és nem hozhat létre. Az egyház hit-
elvei, belső törvénye, szervezeti és működési szabályzata vagy azoknak megfelelő más 
szabályzata (a továbbiakban együtt: belső egyházi szabály) alapján hozott határozat 
érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható, azt az állami hatóságok nem 
vizsgálhatják. Az egyház belső egyházi szabályon alapuló döntését állami szerv nem 
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módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott belső jogvi-
szonyokból eredő jogviták elbírálására állami szervnek nincs hatásköre. 
Az egyház a vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adatokat belső egyházi sza-
bálya szerint kezeli, azokat az érintett hozzájárulásával – halála esetén leszármazója 
hozzájárulásával – továbbíthatja és hozhatja nyilvánosságra. 
 
Az egyház belső egyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége vagy 
szervezete jogi személy (a továbbiakban: belső egyházi jogi személy). Nem minő-
sül belső egyházi jogi személynek az egyház belső egyházi szabálya szerint egyházi jogi 
személyiséggel nem rendelkező, az egyház által létrehozott, jogszabály alapján jogala-
nyisággal rendelkező szervezet. A belső egyházi jogi személyt az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az egy-
ház egészének vagy legfőbb szervének képviselője kérelmére nyilvántartásba veszi. A 
nyilvántartás a belső egyházi jogi személyeket az adott egyház szerveként tartalmazza. 
A nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét az egyház 
egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egy-
házi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső egyházi 
szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja. 
 
Az egyházi intézmény: Az egyház, a belső egyházi jogi személy nevelési, oktatási, 
felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
kulturális, valamint sporttevékenységet végző intézményt létesíthet és tarthat fenn. 
Az egyházi intézmény az egyház belső egyházi szabálya szerint rendelkezhet egyházi 
jogi személyiséggel. Az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a 
felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és 
megszüntetésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók 
meg. 
 
Az egyházi személy: Az egyházi személy az egyház belső egyházi szabályában meg-
határozott, az egyház, belső egyházi személy szolgálatában álló természetes személy.  
Az egyházi személy szolgálatát sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszony-
ban vagy egyéb jogviszonyban látja el. Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során 
tudomására jutott, személyiségi jogot érintő információkat nem köteles állami ható-
ság tudomására hozni. Az egyházi személyek fokozott szabálysértési és büntetőjogi 
védelemben részesülnek. 
 
A törvény III. fejezetében a korábbi törvényi szabályozástól eltérően kinyilvánítja, 
hogy a törvénnyel egyházként el nem ismert vallási közösségek csak egy folyamat ré-
vén válhatnak egyházzá. Meghatározza az egyesületi formában működő vallási közös-
ségek egyházzá válásának feltételeit és az elismerés módját. 
 
Az egyházként való elismerésre irányuló eljárás: Az alapcélként vallási tevé-
kenységet végző egyesület egyházként való elismerését az országos népi kezdeménye-
zésben részvételre jogosult, legalább ezer választópolgár aláírásával az országos népi 
kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával az egyesület törvényes képvi-
selője kezdeményezheti. 
 
Az egyesület akkor ismerhető el egyházként, ha 
a) alapcélként vallási tevékenységet végez, 
b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van, 
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c) legalább százéves nemzetközi működéssel rendelkezik vagy legalább húsz éve szer-
vezett formában, egyesületként működik Magyarországon, amely húszéves időtar-
tamba beszámít az e törvény hatálybalépése előtt a lelkiismereti és vallásszabadság-
ról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett 
egyházként való működés is, 
d) alapszabályát, létesítő okiratát, belső egyházi szabályát elfogadta, 
e) ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta vagy kijelölte, 
f) képviselői nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége 
nem ellentétes az Alaptörvénnyel, jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más 
jogait és szabadságát, és 
g) az egyesülettel szemben – működése során – nemzetbiztonsági kockázat nem me-
rült fel, 
h) tanai és tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki egészséghez való jogát, az 
élet védelmét, az emberi méltóságot. 
 
Az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága a népi kezdeményezés alapján 
az egyesület egyházként történő elismerésére vonatkozó javaslatot terjeszt az Ország-
gyűlés elé. Ha a fent meghatározott feltételek nem állnak fenn, azt a bizottság a javas-
lathoz kapcsolódóan jelzi. A bizottság felhívására az egyesület a feltételeket igazolni 
köteles. Az a)–c) pontokban meghatározott feltételek fennállásáról a bizottság a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását kéri. 
 
Ha az Országgyűlés valamely egyesület egyházként történő elismerését nem támogat-
ja, az erről szóló döntést országgyűlési határozat formájában kell közzétenni. A közzé-
tételtől számított egy éven belül az egyesület egyházként való elismerésére irányuló 
ismételt népi kezdeményezés nem indítható. 
 
A nyilvántartásba vételi eljárás 
 
A miniszter az egyházat nyilvántartásba veszi. 
 
A nyilvántartás tartalmazza az egyház 
a) nevét, rövidített nevét, illetve a köznyelvben meghonosodott elnevezését, 
b) székhelyét, 
c) képviselőjének nevét, lakóhelyét és a képviselet módját, 
d) ha az egyház ilyennel rendelkezik, címerének és logójának tartalmi leírását. 
 
A nyilvántartást a miniszter vezeti. 
 
A törvény IV. fejezete szabályozza az egyház működését. E szerint az egyház elsősor-
ban vallási tevékenységet végez, saját hitelvei és szertartási rendje szerint működik. 
Az egyház részt vállalhat a társadalom értékteremtő szolgálatában, ennek érdekében 
közcélú tevékenységet végezhet. Az egyház céljai megvalósítása érdekében jogosult 
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenységet, valamint alapte-
vékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytatni. Jogosult továbbá 
vállalkozásokat, civil szervezeteket létrehozni, azokban részt venni. Az egyház közcélú 
tevékenysége és intézménye a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi ön-
kormányzati intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatásra jogosult. Az 
ilyen intézményben a munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenő-
idő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 
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Az egyház jogszabályban meghatározottak szerint az államháztartás alrendszereiből, 
európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott prog-
ramokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján tá-
mogatásban részesülhetnek. Az egyház bevételei elsősorban természetes személyek, 
jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájá-
rulásaiból tevődnek össze. 
 
Az egyház a polgári jogviszonyokban korlátozás nélkül részt vehet. 
 
A belső egyházi jogi személy – az egyház belső egyházi szabályában meghatározott 
módon – adományokat gyűjthet. 
 
Az egyház vonatkozásában nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek 
 
a) a hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális intézmény vagy sportintézmény működtetése, 
valamint ezek és a környezetvédelmi tevékenység folytatása, 
b) az üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő szolgáltatásnyújtás révén, 
c) a hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése, 
d) az egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása, 
e) a temető fenntartása, 
f) a kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociá-
lis, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédel-
mi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése, 
ideértve a munkaruha megtérítését is, 
g) a hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékeny-
séghez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás, a tevékenységet szolgáló eszköz 
nem nyereségszerzési célú hasznosítása, 
h) az államtól vagy önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott 
termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány előállítása és értékesítése, 
i) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott nyugdíjintézet vagy 
nyugdíjalap működtetése. 
 
Az egyház bevétele különösen 
a) a szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése, 
b) a tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, kötbér, bánatpénz, bírság és 
adóvisszatérítés, 
c) a tevékenységhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénz-
ügyileg rendezett – támogatás, juttatás, és 
d) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a hitelintézettől, az 
értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hoza-
mának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő 
tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel. 
 
Az egyház adókedvezményben és azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben ré-
szesíthető. 
 
Az egyház hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizhe-
ti. Hitéleti célú bevételnek minősül különösen a személyi jövedelemadó meghatáro-
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zott részének egyház számára történő felajánlása, annak költségvetési kiegészítése, az 
ennek helyébe lépő juttatás, valamint az ingatlanjáradék és annak kiegészítése. 
 
Az egyház és a belső egyházi jogi személy a nem hitéleti célra nyújtott költségvetési 
támogatásból származó bevételét és annak felhasználását a számvitelről szóló törvény 
és az államháztartásról szóló törvény rendelkezései, valamint a könyvvezetéshez kap-
csolódó egyéb jogszabályok szerint tartja nyilván. Az egyháznak nem hitéleti célra 
nyújtott költségvetési támogatás felhasználásának törvényességi szempontok szerinti 
ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. 
 
Az állam lehetőséget biztosít az egyházaknak – jogszabályban meghatározott eljárás 
keretein belül – hogy részt vegyenek a jogalkotás során a jogszabálytervezetek és jog-
alkotási koncepciók véleményezésében. 
 
Az egyház – különösen az egyházi szertartások és az egyházkormányzat zavartalan 
működése tekintetében–, valamint a templomok, a temetők és más szent helyek foko-
zott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesülnek. 
 
Az egyház az állam és a helyi önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási in-
tézményben – a tanulók és a szülők igényei szerint – hit- és erkölcstanoktatást tart-
hat, továbbá felsőoktatási intézményben hitéleti tevékenységet folytathat. A felsőokta-
tási intézmény köteles a dologi feltételeket, a közoktatási intézmény a dologi feltétele-
ket és más, kötelező iskolai foglalkozásokkal nem ütköző időpontot, az egyház pedig a 
hitoktató, illetve hittanár személyét biztosítani. A hit- és erkölcstanoktatás költségeit 
– törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján – az állam biztosítja. 
 
Az egyház jogszabályban meghatározott rendben végzett tábori lelkészi, valamint bör-
tön- és kórházlelkészi szolgálatot vagy más szolgálatot végezhet. 
 
Az egyház elnevezése, jelképrendszere, szertartásrendje, valamint köznyelvben meg-
honosodott neve fokozott jogvédelemben részesül. Más szervezet elnevezése és jelké-
pei nem kelthetnek olyan benyomást, hogy a szervezet, illetve tevékenysége más, ko-
rábban nyilvántartásba vett egyház működéséhez kapcsolódik. Ha valamely egyházi 
személy nem egyháztag számára végez szolgálatot vagy szolgáltatást, és akár közvet-
len, akár közvetett módon a tevékenysége egyházával kapcsolatba hozható, köteles az 
adott egyház nevét a szolgálat vagy szolgáltatás felajánlása előtt jól látható módon 
feltüntetni, nyilvánvalóvá tenni. Az egyház elnevezését, a hozzá közvetlenül köthető 
jelképrendszerét és a köznyelvben meghonosodott elnevezését – erre vonatkozó kife-
jezett írásbeli hozzájárulás nélkül – más szervezet nem használhatja. 
 
A törvény VI. fejezete az egyház megszűnését szabályozza. Az egyház megszűnhet jog-
utód nélkül és jogutódlással. A törvény ennek okait rögzíti, majd rendelkezik a va-
gyonról is. 
 
Az egyház jogutód nélkül szűnik meg, ha az egyház 
 
a) legfőbb szerve az egyház feloszlásáról határoz, 
b) tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik, 
c) tevékenysége – az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján – az Alaptörvénybe 
ütközik. 
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Az egyház jogutódlással – az egyház képviselőjének kérelmére – szűnik meg más egy-
házzal való egyesülése (beolvadás, összeolvadás) és különválás esetén. 
 
Az egyház vagyona az egyház más egyházzal való egyesülése, illetve két vagy több 
egyházra való különválása esetén a jogutód egyház tulajdonába kerül. Ha az egyház-
ból személyek vagy személyek csoportjai kiválnak, de a nyilvántartásba vett egyház 
fennmarad, a kiválással keletkező új szervezetet a korábbi egyház vagyonából része-
sedés nem illeti meg. 
 
A Kormány a miniszter előterjesztésére a törvényben meghatározott megszűnési ok 
fennállása esetén kezdeményezi az Országgyűlésnél az érintett egyház mellékletből 
való törlését, illetve egyesülés vagy különválás esetén a melléklet módosítását. Az 
egyház a mellékletnek az adott egyház törlésére vonatkozó módosítása hatálybalépés-
ének napján szűnik meg. 
 
b, Az összeférhetetlenség szabályai, az állami és az egyházi normák hatá-

lya az egyházban 

Az egyházalkotmányról szóló 1994. évi II. egyházi törvény értelében az egyháznak az a 
tagja nem vehet részt mint tisztségviselő, vagy mint az egyházi önkormányzat köré-
ben rendelkezésre jogosult testület tagja, olyan ügyre vonatkozó tárgyalásban, hatá-
rozathozatalban vagy intézkedésben, amelyben ő maga, házastársa, jegyese, 
egyenesági rokona és annak házastársa, örökbefogadó és nevelő szülője, örökbefoga-
dott és nevelt gyermeke, testvére, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, to-
vábbá a testvér házastársa, valamint mint valamelyik fél törvényes képviselője, meg-
hatalmazottja járt el, vagy érdekelt. 

A lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházak, vallásfelekezetek, vallási 
közösségek jogállásáról szóló állami 2011. évi CCVI. tv. szerint az egyházi személy 
szolgálatát sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogvi-
szonyban látja el. A lelkészi és nem lelkészi egyháztagok ennek megfelelően állnak az 
állami és az egyházi jogszabályok hatálya alatt. Előfordulhat, hogy egy adott jogvi-
szonyra az állami jogszabályok és az egyházi jogszabályok is tartalmaznak rendelkezé-
seket. Ilyen esetben az Alkotmánybíróság 32/2003. (VI.4.) AB határozata alapján al-
kotmányos követelmény, hogy egyház és vele jogviszonyban álló személyek közötti, 
állami jogszabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogvitákat az állami bíróságok 
érdemben elbírálják. A határozat értelmében ugyanis ilyen esetben az állami jogsza-
bályok alkalmazása elsőbbséget élvez. 

Az egyház alkalmazásában levő, lelkészi képesítésű és jellegű személyek (egy-
házi személyek) szolgálati viszonya és felelőssége tekintetében az egyházi tör-
vények, minden egyéb alkalmazott munkaviszonya tekintetében pedig a minden-
kori hatályos állami jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

Az egyház tagjának vagy tisztségviselőjének jogellenesen okozott kárért a kártérítési 
felelősség általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. 

Az egyháztagok és a tisztségviselők az egyháznak jogaik és kötelezettségeik gyakorlása 
közben jogellenes magatartással okozott kárért a polgári jogi felelősség szabályai sze-
rint tartoznak felelősséggel. 
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Az egyház alkalmazottainak kártérítési felelősségére, valamint az egyház által alkal-
mazottainak okozott kárért fennálló felelősségére a mindenkor hatályos állami jog-
szabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A Magyarországi Református Egyház közoktatási és felsőoktatási, egészségügyi, szere-
tetszolgálati és egyéb intézményei, gyűjteményei, konferenciatelepei az egyház szer-
ves részei. Ezek az intézmények a Zsinat elvi iránymutatása mellett és az ágazati tör-
vényben meghatározott szervezeti rendben és szabályok szerint az illetékes egyházi 
testületek felügyelete alatt végzik működésüket. 

 



 

27 
 

 

 
7. 
a, Ismertesse az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységeinek anyagi fel-
tételeiről szóló állami 1997. évi CXXIV. tv. legfontosabb rendelkezéseit! 
b, Hogyan és milyen célból határozza meg az alkotmánytörvényünk az 
egyházközségek szavazati számértékét? Milyen testület jogosult ennek 
meghatározására? 
 
a, az 1997. évi CXXIV. tv. rendelkezései 
 
A törvénnyel az Országgyűlés elismerte a magyarországi egyházaknak a nemzet életé-
ben és érdekében kifejtett évezredes munkálkodását. Annak tudatában, hogy a vallá-
sos meggyőződésnek jelentősége van a magyar társadalomban, figyelembe véve, hogy 
a magyarországi egyházakat 1945 után jogfosztó intézkedések sújtották, és szem előtt 
tartva állam és egyház elválasztásának, de a közösségi célok érdekében történő 
együttműködés követelményét törvényt alkotott az egyházak finanszírozására. Ebben 
meghatározta, hogy az állam milyen jogcímeken, milyen mértékben támogatja anya-
gilag az egyházak tevékenységét. 
 
A törvényt a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfe-
lekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerint nyil-
vántartásba vett egyházra, vallásfelekezetre és vallási közösségre kell alkalmazni. 
5 

1. Az egyház vállalkozási tevékenységet folytathat, adományt fogadhat el, 
amely esetben az adományozót törvényben meghatározott esetben adó-
kedvezmény illeti meg. 
 
Az egyház a számvitelről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrende-
let rendelkezéseinek megfelelően, elkülönítetten köteles nyilvántartani gazdasági-
vállalkozási tevékenységének bevételeit, költségeit és ráfordításait, továbbá – ha a 
közcélú adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve az adományról 
a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolást állít ki – a kapott adományt (közcélú adományt) és 
annak felhasználását. 
 
Az egyház, a belső egyházi jogi személy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
törvény szerinti adomány, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 
közcélú adomány utáni kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállítására jo-
gosult. 
 
Az egyház, egyéb egyházi jogi személy a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem 
minősülő tevékenysége támogatása érdekében részére visszafizetési kötelezettség nél-
kül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz vagy térítés nélkül nyújtott 
szolgáltatás alapján jogosult az igazolás kiadására. 
 
2. A volt, de nem visszaigényelt egyházi ingatlanok utáni járadék 
 
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. 
törvény (Etv.) hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben visszakért, szá-

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29806.580667#foot5
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mára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi in-
gatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék forrásává 
alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására 
használható fel. A járadék folyósítása az igénylő egyház jogutód nélküli megszűnéséig 
tart. A járadékalap és a kiegészítő járadék összege évente a költségvetésben tervezett 
éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül. Az éves járadék 
összegét – a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően – a KSH 
által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell. A járadék a 
pénzbeli igény alapján számítva az 1998–2001. évek között 4,5%, a 2001. évtől> 5%.  
A nem természetben visszaigényelt ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény járadékká 
alakítását az egyház e törvény hatálybalépését követő 180 napon belül írásban kérhe-
ti, csatolva azt az értékfeltüntetést is tartalmazó ingatlanjegyzéket, amely a számítás 
alapját képezi. A járadék induló összege a Kormány, illetve az érintett egyház felha-
talmazott képviselője által megkötött megállapodásban kerül meghatározásra, köl-
csönösen elfogadott értékelés alapján. A járadék folyósítása 1998. január 1-jétől tör-
ténik. A Kormány, illetve az érintett egyház felhatalmazott képviselője az e bekezdés-
ben meghatározott megállapodásban a járadék kiegészítésében is megállapodhat, 
amennyiben az érintett egyház hitéleti és közcélú tevékenysége indokolja. 
 
3. A magánszemélyek a befizetett személyi jövedelemadójuk 1 %-át az ál-
taluk meghatározott egyháznak ajánlhatják fel. 
 
Az egyes egyházak jogosultak – a külön törvényben meghatározottak szerint – a ren-
delkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó 
egy százalékára, amely az egyházak belső szabályaiban meghatározott módon hasz-
nálható fel. 
 
Az egyház a számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felaján-
lott 1%-okból eredő összegeken túl további támogatásra jogosult: 
 
A támogatások együttes alapja az egyházak számára a magánszemélyek által a szemé-
lyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összege, de legalább a nyilatkozattal érintett 
évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett sze-
mélyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak számára a magánszemélyek által a 
személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete. 
 
A támogatásból az egyes egyházak a javukra a személyi jövedelemadójuk 1%-áról ren-
delkező magánszemélyek arányában részesülnek. 
 
4. A közcélú és közhasznú tevékenység állami támogatása 
 
Az egyházi intézményfenntartók által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, kulturá-
lis, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek 
központi költségvetési finanszírozása az állami és önkormányzati intézményekre vo-
natkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik. 
 
Az egyházi fenntartóknak az említett intézmények után a hasonló feladatot ellátó ál-
lami és helyi önkormányzati intézményekkel azonosan járó normatív és egyéb álla-
mi hozzájárulásának jogcímeit és fedezetét, illetve arányait az éves költségvetési tör-
vény tartalmazza. 
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Az egyházak további támogatásra (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) jogosul-
tak, amelynek alapja a közszolgáltatásokban részesülők azon döntése, ahogyan az 
adott egyház által fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe veszik. A kiegé-
szítő támogatás meghatározása minden évben a költségvetési tervezéskor ismert ada-
tok alapján történik, az éves költségvetésről szóló törvényben,21 a közoktatási, illetve a 
szociális szolgáltatások igénybevételének figyelembevételével. 
 
A kiegészítő támogatás összegének számításához az önkormányzatok adott ágazati 
működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az intézmé-
nyi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított előirányzatból adott 
olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és egyházi fenn-
tartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegből 
határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás számított 
összege. 
 
Az egyház a tulajdonában lévő közcélú tevékenységet szolgáló és egyéb in-
gatlanjainak, a vallási, kulturális örökség értékeinek, a műemlékeknek és 
a művészi alkotásoknak a megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához, 
továbbá levéltára, könyvtára, múzeuma működéséhez az éves költségve-
tési törvényben meghatározott összegű, az államiakhoz hasonló támoga-
tásban részesül. 
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5. A hitoktatás költségeinek állami átvállalása 
 
Az állami költségvetés a célra meghatározott éves előirányzat terhére hozzájárul az 
egyházi hitoktatás költségeihez. 
 
6. Céltámogatások 
 
Az egyház által ellátott alap- és egyéb közcélú tevékenység elősegítésére további köz-
ponti költségvetési támogatás is adható, amelyet az Országgyűlés az egyház által 
meghatározott célokra, az éves költségvetési törvényben állapít meg. 
 
7. Ingatlan megszerzésének támogatása 
 
A Kormány jogosult az egyházat közcélú tevékenysége folytatásához szükséges ingat-
lan megszerzéséhez segíteni.  
 
 
b, Az egyházközségek szavazati számértéke 
 
Az egyházközségek presbitériumai részt vesznek az egyházi tisztségviselők megválasz-
tásában. A választási eljárásban az egyes egyházközségek az általuk fenntartott lelké-
szi állások után, továbbá a létszámuk alapján eltérő számú szavazattal rendelkeznek. 
E szavazatok számát, az egyházközségi szavazatok számértékét az egyházmegyei köz-
gyűlés határozza meg az alábbi szempontok alapján: 
 

 Főszabály: szavazati joga 
– az anyaegyházközségnek, 
– a missziói egyházközségnek és 
– a társegyházközségnek (az egyházrészeknek együtt) van. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29806.580667#foot21
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29806.580667#foot24
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 A szavazatok száma 1-5 lehet. 
 Kiegészítő szabályok: 

– Ha az egyházközségben több lelkészi állás van, a szavazatok száma 
egyenlő a lelkészi állások számával, 

– Ha az egyházközség választójoggal rendelkező tagjainak száma ezernél 
több, minden további megkezdett ezer egyháztag további egy szavazattal 
rendelkezik. 

 Az egyházközségek szavazati számértékét 4 évente az egyházmegyei közgyűlés 
állapítja meg. 
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8.  
a, Ismertesse a Magyarországi Református Egyház közszolgálati tevé-
kenységeit! 
b, Milyen lelkészi kötelezettségeket és felelősséget határoz meg alkot-
mánytörvényünk? Vállalhat-e a lelkész világi állást, kereső foglalkozást, 
polgármesterséget, országgyűlési képviselőséget? 
 
a, a MRE közszolgálati tevékenysége 
 
Az állam által is elismert és támogatott közszolgálati feladatokat az 1057/1999. (V. 
26.) Korm. határozattal közzétett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyaror-
szági Református Egyház között1998. december 8-án létrejött Megállapodás 6-9. cik-
ke tartalmazza. 

 

6. Cikkely 

A Református Egyház hagyományából fakadóan feladatának tekinti a hitelveinek 
megfelelő szellemi és erkölcsi igényesség jegyében óvodai, alap-, közép- és felsőfokú, 
illetve szakirányú oktatási-nevelési intézmények alapítását, fenntartását és működte-
tését, továbbá a nem a Református Egyház által fenntartott oktatási-nevelési intéz-
ményekben is a hit- és erkölcstan tantárgy oktatásának végzését. 

7. Cikkely 

A Református Egyház hitelveiből fakadóan feladatának tekinti olyan szociális, egés-
zségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények alapítását, fenntartását és 
működtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megőrzéséhez. 

8. Cikkely 

A Református Egyház részt vesz a kulturális értékőrzésben, értékteremtésben és az 
értékek átörökítésében, illetve mecenatúrában, valamint gondoskodik a magyar kul-
turális örökség fontos részét alkotó vallási, kulturális és nemzeti öröksége (levéltárak, 
könyvtárak, múzeumok és más gyűjtemények, illetve az ezekben őrzött értékek, to-
vábbá műemlékek, műemlék jellegű épületek stb.) fenntartásáról, megőrzéséről, gya-
rapításáról és közhasználatának biztosításáról. 

9. Cikkely 

A Kormány elismeri, és nagyra értékeli a Református Egyház oktatási-nevelési, szoci-
ális, egészségügyi, gyermekjóléti és -védelmi, család- és ifjúságvédelmi, kulturális, 
valamint más közösségi szolgáltató tevékenységét. A Kormány elismeri, és tisztelet-
ben tartja, hogy a Református Egyház által fenntartott, közszolgálati feladatokat vég-
ző intézmények az állami, önkormányzati intézményekkel mindenben azonos anyagi, 
működési forrásra jogosultak. A Kormány jogszabályalkotó tevékenysége során bizto-
sítja – a jogszabályok előkészítése során pedig arra törekszik –, hogy a Református 
Egyház által fenntartott ezen közszolgálati intézmények számára a hasonló állami, 
illetve önkormányzati intézményekével azonos fejlesztési feltételek érvényesüljenek. 
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A Kormány elősegíti, hogy a Református Egyház, illetve hagyományai és szerepe a 
nemzeti kulturális örökségben, súlyának megfelelően jelenjen meg az oktatásügy és a 
kulturális élet területén. 
 
b, A lelkészek kötelezettségei 
 
 
A lelkész lelkészi mivoltából fakadó kötelezettsége, hogy  
 

a) szolgálatát a Szentírás és hitvallásaink szellemében, egyházi törvényeink előírá-
sa szerint, teljes odaadással végezze és életvitelével megerősítse;  
b) magát a teológiai tudományokban állandóan tovább képezze;  
c) magatartásával és nyilatkozatával ápolja és erősítse az evangélium szerinti tiszta 
erkölcsöt, az emberszeretetet és a hazaszeretetet, kerülje a viszálykodást és a sze-
mélyes ellentéteket;  
d) a Magyar Köztársaság Alkotmányát és törvényeit megtartsa;  
e) tartózkodjék minden olyan tevékenységtől, amely akadályozza a lelkészi szolgá-
lat végzésében vagy amely a gyülekezet megosztásához vezet;  
f) lelkésztársaival éljen testvéri egyetértésben, és mindenképpen békességre töre-
kedjék;  
g) más gyülekezet területén lelkészi szolgálatot csak az illetékes helyi lelkész hoz-
zájárulásával végezhet;  
h) családi életével is jó példát adjon, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen: ő és 
háza népe az Úrnak szolgálnak.  

 
 
A lelkész szolgálati kötelezettségei: 
 

A gyülekezeti lelkész felelős minden, az egyházközségben végzett egyházi szolgála-
tért, így különösen:  
a) az igehirdetésért és a sákramentumok kiszolgáltatásáért;  
b) a misszióért, evangelizációért, a gyülekezet és az egyház egységéért;  
c) a pásztori szolgálatért a gyülekezet tagjai körében, és az egyházközség diakóniai 
szolgálatának irányításáért;  
d) a tanítói feladatok (vallásoktatás, konfirmáció, valamint a beosztott és segédlel-
kész részére való segítségnyújtás) végzéséért;  
e) az egyházi és állami jogszabályok által meghatározott igazgatási feladatok pon-
tos végzéséért.  
f) A lelkész az egyházi szertartások végzése alatt köteles fekete ruhát, fekete palás-
tot és esetenként süveget viselni;  
g) külső megjelenésével, viselkedésével és magatartásával köteles a lelkészi hivatás 
méltóságának megfelelni;  
h) köteles állandóan szolgálati helyén lakni 
i) lelkész politikai pártnak tagja nem lehet.  

 
A lelkész a lelkészi állása mellett világi állást vagy más, kereső foglalkozást, vállalko-
zói tevékenységet a presbitérium hozzájárulásával, az egyházmegyei, egyházkerületi 
közgyűlés engedélyével, meghatározott idejű szerződéssel vállalhat, ha ez nem veszé-
lyezteti a lelkészi szolgálatának ellátását.  
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Ha a lelkész politikai párttagságot, országgyűlési képviselőséget, külszolgálatot vállal, 
jelöltként történő nyilvántartásba vételétől fogva köteles lelkészi szolgálatának átme-
neti szüneteltetését kérni. A szolgálat szüneteltetése alatt református lelkészi címének 
használatával nem nyilatkozhat. Ez a lelkészi jogállását nem érinti, csupán szolgálata 
alól részben vagy egészben mentesül meghatározott időre.  
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9. 
a, Hogyan határolja el az állami törvény az egyházak gazdasági-
vállalkozási és ilyennek nem minősülő tevékenységeit? Mi ennek a szám-
viteli következménye? 
b, Adjon áttekintő ismertetést a lelkész és az egyházközségi tisztségvise-
lők megválasztásának szabályairól! 
 
a, Az egyház gazdasági-vállalkozási tevékenységének elhatárolása, és ezek 
számvitele 
 
Az egyház által folytatható tevékenységek között a 2011. évi CCVI. tv. tesz különbsé-
get, amikor is felhatalmazást ad az egyházak részére a hitéleti tevékenység mellett 
más tevékenység folytatására is. Így az egyház céljai megvalósítása érdekében jogosult 
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenységet, valamint alapte-
vékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytatni. Jogosult továbbá 
vállalkozásokat, civil szervezeteket létrehozni, azokban részt venni. 
 
Az egyház jogszabályban meghatározottak szerint az államháztartás alrendszereiből, 
európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott prog-
ramokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján tá-
mogatásban részesülhetnek. 
 
Az egyház a polgári jogviszonyokban korlátozás nélkül részt vehet. 
 
Az egyház vonatkozásában nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenység-
nek 
a) a hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális intézmény vagy sportintézmény működtetése, 
valamint ezek és a környezetvédelmi tevékenység folytatása, 
b) az üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő szolgáltatásnyújtás révén, 
c) a hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése, 
d) az egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása, 
e) a temető fenntartása, 
f) a kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociá-
lis, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédel-
mi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése, 
ideértve a munkaruha megtérítését is, 
g) a hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékeny-
séghez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás, a tevékenységet szolgáló eszköz 
nem nyereségszerzési célú hasznosítása, 
h) az államtól vagy önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott 
termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány előállítása és értékesítése, 
i) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott nyugdíjintézet vagy 
nyugdíjalap működtetése. 
 
A felsorolt tevékenység bevétele különösen 
a) a szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése, 
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b) a tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, kötbér, bánatpénz, bírság és 
adóvisszatérítés, 
c) a tevékenységhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénz-
ügyileg rendezett – támogatás, juttatás, és 
d) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a hitelintézettől, az 
értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hoza-
mának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő 
tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel. 
 
Az egyház a számvitelről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrende-
let rendelkezéseinek megfelelően, elkülönítetten köteles nyilvántartani gazdasági-
vállalkozási tevékenységének bevételeit, költségeit és ráfordításait, továbbá – ha a 
közcélú adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve az adományról 
a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolást állít ki – a kapott adományt (közcélú adományt) és 
annak felhasználását. 
 
Az egyház hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizhe-
ti. Hitéleti célú bevételnek minősül különösen a személyi jövedelemadó meghatáro-
zott részének egyház számára történő felajánlása, annak költségvetési kiegészítése, az 
ennek helyébe lépő juttatás, valamint az ingatlanjáradék és annak kiegészítése. 
 
Az egyház és a belső egyházi jogi személy a nem hitéleti célra nyújtott költségvetési 
támogatásból származó bevételét és annak felhasználását a számvitelről szóló törvény 
és az államháztartásról szóló törvény rendelkezései, valamint a könyvvezetéshez kap-
csolódó egyéb jogszabályok szerint tartja nyilván. 
 
Az egyháznak nem hitéleti célra nyújtott költségvetési támogatás felhasználásának 
törvényességi szempontok szerinti ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. 
 
b, A lelkészek és az egyházi tisztségviselők választásának szabályai 
 
I. A teljes lelkészi állás betölthető: 
 

 Választással 
– gyülekezeti lelkész, 
– vallásoktatói lelkész 

 Kinevezéssel 
– intézeti, 
– missziói 
– kórház-, 
– börtön-, 
– honvédségi lelkész. 

 
A gyülekezeti lelkész választásának feltételei: 

– felszentelés, 
– bekebelezés, vagy valamelyik magyarországi egyházkerület előzetes be-

fogadása. 
 Határozatlan időre szól. 
 Módjai: 

– meghívással 
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– pályázattal. 
 Választásra jogosult: az egyházközségi közgyűlés. 
 
Az úgynevezett kiemelt egyházközségi státuszt az egyházkerületi közgyűlési hatá-
rozattal állapítja meg. Ide csak olyan lelkész hívható meg, vagy pályázhat, aki lega-
lább 5 éven keresztül lelkészi jellegű szolgálatot teljesített. 
 
Választás meghívással: 
 
A választási eljárás 3 szakaszból áll: döntés a meghívásról, a választás előkészítése, 
maga a választás. 
 
1. szakasz: döntés a meghívásról 
 
A meghívásról dönthet: 

1. A presbitérium létszámnak 2/3-os döntésével: 
 Dönt a meghívással történő állásbetöltésről 
 Dönt a meghívandó lelkész személyéről. 

2. A választásra jogosult egyháztagok 10 %-a döntésével: 
 a, ha a presbitérium nem él a meghívás jogával, 
 b, ha élt, de a választói gyűlés a meghívott jelöltet nem választot-

ta meg. 
 
Ha a választásra jogosult egyháztagok döntenek a meghívásról az a, esetben ajánlási 
íven történik a meghívás. Tartalmazza a választásra jogosult nevét, lakcímét, aláírá-
sát. A presbitérium az adatok valódiságát ellenőrzi. 

 
2. szakasz: A választás előkészítése: 
 

a, Meghívás esetén a lelkészi állás megüresedésétől számított 60 napon belül a pres-
bitérium jelenti az egyházmegye elnökségének, hogy a tisztséget meghívással kívánja 
betölteni. Mellékeli: a presbitérium határozatát és a hiteles jegyzőkönyvet vagy az 
ajánlási ívek eredeti példányait. 

 
b, Az esperes egy lelkészi és egy világi tanácsossal, továbbá az érintett egyházközség 
két képviselőjének bevonásával az iratokat nyolc napon belül megvizsgálja. Amennyi-
ben mindent rendben lévőnek találnak, haladéktalanul felszólítják a meghívandót 
arra, hogy okiratait tizenöt napon belül csatolja be. 
 
c, A jelölt becsatolja:   

– lelkészi oklevelét vagy annak hitelesített másolatát;  
– az illetékes esperes igazolását arról, hogy a jelölt ellen fegyelmi eljárás nincsen 

folyamatban és a jelölt nem áll választhatóságát korlátozó fegyelmi határozat 
hatálya alatt (a szolgálati bizonyítványt az egyházkerületen kívüli meghívás 
esetén az elbocsátó és a fogadó egyházkerületi elnökséggel is záradékoltatni 
kell);  

– a jelölt nyilatkozatát arról, hogy megválasztása esetén az állást elfogadja, to-
vábbá nem áll büntető ítélet hatálya alatt és ellene büntetőeljárás nincsen fo-
lyamatban;  

– a jelölt hiteles törzskönyvi kivonatát.  
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d, Az iratok megvizsgálása 

Az esperes, két tanácsos és az érintett egyházközség két képviselője megvizsgálja a 
benyújtott iratokat.  

Ha az iratok rendben vannak:  
– értesíti a jelöltet és az egyházközséget, az esperes az egyházközséggel egyetér-

tésben 15 napon belüli időre kiírja a bemutatkozó istentisztelet és a választás 
időpontját,  

– Intézkedik arról, hogy 2 istentisztelet alkalmával ezt hirdessék ki a szószékről 
és a helyi szokások szerint,  

– Az esperes a bemutatkozó szolgálatra két tanácsos személyében bizottságot 
küld ki. 

Ha választási akadályt észlelnek: 
– értesítik a jelöltet és az egyházközséget, 
– felhívják a presbitériumot új jelölt állítására. 

 
3. szakasz: A választás 
 

A közgyűlés határozatképes, ha jelen van a választásra jogosultak 10 %-a, vagy a pres-
bitérium létszámának kétszeresét kitevő számú választásra jogosult egyháztag. Hatá-
rozatképtelenség esetén a 14 napon belülre összehívott választói közgyűlés a megje-
lentek létszámától függetlenül határozatképes. 
 
Megválasztottnak tekintendő a lelkész, ha az érvényes szavazatok többségét elnyerte. 
Ha nem kapta meg a szavazatok többségét, a választás érvénytelen. Az egyházmegye 
elnöksége 30 napon belül javaslatot tesz a meghívandó lelkész személyére. Ha ezzel a 
lehetőséggel az elnökség nem kíván élni, az esperes intézkedik, hogy a lelkipásztori 
állást pályázattal töltsék be. 
 
Választás pályázattal: 
 
A pályázatot az esperes írja ki és köteles megjelentetni az egyház hetilapjában (Re-
formátusok Lapja). A pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket és a díjlevél-
tartalmát. Pályázati határidő: A hirdetményben meghatározott idő (30-60 nap). 
 
A pályázó a pályázati határidőben be kell nyújtsa a pályázatát és a meghívás esetén is 
becsatolandó okiratait. Az iratok megvizsgálása és a választói gyűlés kitűzése meg-
egyezik az előzőekkel. 
 
Több pályázó esetén a presbitérium 2-5 személyt a pályázat alapján jelöltté nyilvánít 
titkos szavazással, őket bemutatkozó szolgálatra hívja meg. Ezen a presbiteri gyűlésen 
az egyházmegye elnöksége elnököl. A bemutatkozás idejét és sorrendjét az esperes 
határozza meg. 
 
A választás titkos szavazással történik, ha több jelölt van. Ha egy jelölt van, lehet nyíl-
tan is szavazni, de titkosan kell, ha a jelenlévők 10 %-a kéri. A szavazás az egyházme-
gye által hitelesített szavazólapon, a jelöltek névsor szerinti feltüntetésével. Az tekint-
hető megválasztottnak, aki az érvényes szavazatok több mint felét elnyerte. Ha egyik 
jelölt sem nyert el ennyi szavazatot, a legtöbbet kapott 2 jelöltre újra szavazni kell, s 
itt aki többet kap, az lesz a megválasztott lelkipásztor. 
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A választás eredményét (meghívásos, pályázatos) a választást követően az egyházme-
gyei küldöttség nyomban kihirdeti. Jegyzőkönyvet kell készíteni 2 példányban. Aláírja 
a küldöttség és az egyházközség 2 megbízottja. 3 napon belül meg kell küldeni az es-
peresnek, aki a jogorvoslati határidő lejárta után jelentést tesz az egyházkerületi el-
nökségnek. 
 
A választást vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett eszközökkel megvá-
lasztott jelölt megválasztására vonatkozik érvénytelenné kell nyilvánítani, ha vala-
mely jelölt megválasztása érdekében vagy ellene az egyházi élet tisztaságával össze 
nem férhető módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak, vagy ha a válasz-
tókat szavazati joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási sza-
badságukban korlátozták. Érvénytelennek kell nyilvánítani a választást, a választási 
törvény eljárásra vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megsértették. 
 
Jogorvoslati eljárás: 

 
A panaszt 8 napon belül előterjesztheti: a választásban résztvettek tíz százaléka; a 
választó egyházközség presbitériuma; az egyházmegye jogtanácsosa és a választás 
vezetésére kiküldött egyházmegyei küldöttség bármely tagja; akit jogsérelem ért.  
 
Egyházkerületi elnökségi óvás: Az esperesi jelentés kézhezvételét követő 8 napon be-
lül az egyházkerület elnöksége törvényességi kifogást emelhet. A panaszt az egyház-
megyei bíróság bírálja el. A bíróság a panaszt érdemben bírálja el. Soron kívül kell 
eljárnia. Határozata ellen fellebbezésnek helye nincsen. 
 
A bíróság elutasítja a panaszt ha az nem a jogosulttól származik, elkésett, alaptalan. 
Ha a panasz alapos: Dönt a választás vagy annak egy része érvénytelenné nyilvánítá-
sáról és a választói testületet határidő kitűzésével az érvénytelen részben új eljárásra 
utasítja. 
 
Ha a választás ellen nem jelentettek be panaszt vagy törvényességi kifogást, vagy a 
bíróság eljárása jogerőre emelkedett, az esperes engedélyt ad (concessa) a megválasz-
tott lelkipásztornak az állás elfoglalására. Az esperes az engedélyt és a díjlevél hivata-
los másolatát megküldi a lelkipásztornak, aki az esperes által meghatározott időn be-
lül (legfeljebb 90 napon belül) köteles az állást elfoglalni. 15 napon belül leltár szerint 
át kell venni az egyházközség vagyonát és irattárát. Jelen kell lenni az esperes által 
megbízott két tanácsosnak, a jegyzőkönyvet ők is aláírják. A megválasztást követő 
negyedéven belül ki kell tűzni és további 6 hónapon belül meg kell történnie a beikta-
tásnak (összesen 9 hónap). A megválasztott lelkipásztor legalább 3 évet itt köteles 
szolgálni. Indokolt esetben ez alól felmentést adhat az egyházmegyei közgyűlés.  
 
Ha az egyházközség a megüresedett lelkipásztori állást sem meghívás, sem pályázat, 
sem jelölés útján betölteni nem tudta, a választást az egyházmegyei közgyűlés telje-
sítheti titkos szavazással. A választás eredményét a legközelebbi vasárnapon a szósz-
ékről ki kell hirdetni. 
 
II. Az egyházközségi tisztségviselők megválasztása 
 
Az egyházközség választással betöltendő tisztségviselői az esperesek és a gondnokok 
(főgondnok). 
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Az egyházközség nem lelkészi tisztségviselőinek megbízatása 6 évre szól.  
Ha a 6 éves időköz letelte előtt az egyházközségi főgondnok vagy gondnok tisztsége 
megüresedik, a presbitérium létszáma kétharmad alá csökken, időközi választást kell 
tartani. Az így megválasztott presbiter megbízatása nem 6 évig, hanem csak a követ-
kező általános választásig tart. 
 
A tisztségviselőket az egyházközség közgyűlése választja meg. Az egyházközségi köz-
gyűlést az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai alkotják. A választói névjegy-
zék az egyházközséghez tartozó, választójoggal rendelkező egyháztagok jegyzéke. A 
választók névjegyzékét háromévenként, a választást megelőző naptári év december 
31-i állapota szerint készíti el a presbitérium, és évenként kiigazítja azt. Minden nap-
tári év január 15-31. között közszemlére teszi, amelyet a helyben szokásos módon az 
egyháztagok tudomására hoz. Az egyes egyháztagok esetleges észrevételeit is figye-
lembe véve a lelkészi hivatal a választók névjegyzékét minden naptári év január 31-el 
lezárja és kettő példányban az illetékes esperesi hivatalnak megküldi. Az esperesi zá-
radékolást követően az egyik példány az esperesi hivatalban marad, a másik példányt 
a lelkészi hivatal őrzi. A névjegyzéket az egyházközség, illetve a felettes egyházi testü-
let tagjai bármikor megtekinthetik  
 
A jelölést és egyben a szavazatszámlálást az erre a célra választott bizottság végzi. 
Tagjait a választást megelőzően legalább 60 nappal a presbitérium az egyháztagok 
köréből választja. Létszáma a lelkipásztort is beleértve 3–7 fő, tehát a gyülekezeti lel-
kész tagja a bizottságnak. Ez a bizottság a választói közgyűlésen a szavazatszámlálói 
feladatokat is ellátja. A bizottság tagjainak megválasztása után a következő vasárnapi 
istentiszteletet követően a lelkipásztor bemutatja a gyülekezetnek. Ismerteti a felada-
taikat és a jelölés módját. Ezt követően a bizottság tagjai a gyülekezet előtt fogadalmat 
tesznek a választási törvény maradéktalan megtartására és titoktartásra. A jelölőbi-
zottság tagjai köréből az elnököt titkos szavazással maga választja. A bizottsági tagság 
a tisztségviselői jelöltséget kizárja. 
 
A bizottság a választást megelőzően 30 nappal, a tisztségviselőkre a gyülekezetben 
végzett széles körű tájékozódás alapján tesz javaslatot a presbitériumnak. A presbité-
rium a bizottság javaslatát figyelembe véve összeállítja a jelöltek listáját, és az egyház-
községi közgyűlés elé terjeszti. Minden tisztségre 1–3 személyt lehet jelölni. Válasz-
tásra csak az bocsátható, akit szabályszerűen jelöltek és a jelölést elfogadta. 
 
A jelölteket a választást megelőző vasárnapon a gyülekezetnek be kell mutatni. A vá-
lasztói egyházközségi közgyűlés helyét és időpontját az egyházközség presbitériuma 
tűzi ki. Új egyházközség alakulásakor vagy a presbitérium feloszlatásakor a választás 
helyét és időpontját az esperes tűzi ki, a bizottság tagjait az esperes kéri fel az egy-
házmegye tisztségviselői és az egyházközség tagjai köréből. Az időpontot az azt meg-
előző két vasárnapon a szószékről és a helyben szokásos egyéb módon ki kell hirdetni. 
Az egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha azon az egyházközség választójoggal 
rendelkező egyháztagjainak legalább 10%-a jelen van, de ez nem lehet kevesebb a 
presbitérium létszámának kétszeresénél. Amennyiben az egyházközség (társegyház-
község) több településre terjed ki, illetve több istentiszteleti állandó helye van, a köz-
gyűlés egyházrészenként, mint részközgyűlés is megtartható.  
 
A határozatképességet a jegyzőkönyv alapján utólagosan állapítja meg a választási 
bizottság. Határozatképtelenség esetén újabb egyházközségi közgyűlést kell összehív-
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ni a meghiúsult közgyűléstől számított 14. napra. Ezt a közbeeső vasárnapon is ki kell 
hirdetni.  
Az így megismételt egyházközségi közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül 
határozatképes. 
 
A választói közgyűlést a vasárnapi istentiszteletet követően kell megtartani. Az egy-
házközségi közgyűlés kezdetén a választási bizottság elnöke megállapítja a jelenlevő 
választásra jogosultak számát, felkéri a presbitérium jegyzőjét a jegyzőkönyv vezeté-
sére és két egyháztagot annak hitelesítésére, valamint ismerteti a választási eljárás 
szabályait. 
 
A választás szavazólapok felhasználásával titkosan történik, amelyeket a választási 
bizottság készít elő. A titkos szavazás a presbitérium által kiadott és az egyházközség 
pecsétjével ellátott szavazólapon történik, amelyeken a jelöltek nevét ábécé sorrend-
ben kell feltüntetni. 
 
Az elkészített, a felhasznált, valamint a fel nem használt szavazólapok számát a jegy-
zőkönyvben rögzíteni kell. A választói névjegyzékben a szavazó aláírásával igazolja a 
szavazólap átvételét. A szavazólapon a presbitérium határozata alapján együttes vagy 
személyenkénti megjelöléssel lehet szavazni. A szavazást először a presbitérium tagja-
ira kell elrendelni. Ezt követően kerül sor a további tisztségviselők megválasztására.  
 
Amennyiben a választási bizottság állásfoglalása alapján egyidejűleg választják a 
presbitereket és a további tisztségviselőket, akkor a többi tisztségviselő csak akkor 
tekinthető megválasztottnak, ha egyben presbiterré is választották.   
 
A leadott szavazatokat jelöltenként kell összeszámolni. Érvényes az a szavazat, amely 
a megválasztható presbiterek számánál nem több (vele azonos vagy kevesebb) számú 
jelöltet nevez meg. Az érintetlenül leadott szavazólapot érvénytelennek kell tekinteni. 
Ugyancsak érvénytelen, ha a választhatóknál több személyre adtak le szavazatot. A 
presbiter jelöltek közül azokat kell megválasztottnak tekinteni, akik sorrendben a leg-
több érvényes szavazatot kapták. 
 
Egyéni tisztségviselő (főgondnok, gondnok) esetén megválasztottnak azt kell tekinte-
ni, aki a jelenlevő szavazók létszáma több mint felének szavazatát megkapta. Ameny-
nyiben ezt a többséget egyik jelölt sem nyerte el, a legtöbb szavazatot kapott két je-
löltre új szavazást kell elrendelni és lefolytatni, és azt kell megválasztottnak tekinteni, 
aki az ismételt szavazás eredményeként a szavazatok többségét elnyerte. 
 
A pótpresbiterek behívási sorrendje az általa kapott  szavazatok számának alapján 
történik. 
 
Szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni. 
 
A választás eredményét a bizottság elnöke azonnal kihirdeti a közgyűlés jelenlevő tag-
jainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentisztelet(ek)en a 
szószékről ki kell hirdetni. A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles máso-
latát 3 napon belül meg kell küldeni az egyházmegye elnökségének. A választás ered-
ményének jogerőre emelkedését követően az újonnan megválasztott tisztségviselők 
esküvel foglalják el szolgálati helyüket. Nem kell esküt tennie annak, akit folytatóla-
gosan ugyanarra a tisztségre választanak meg.  
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10. 
a, Milyen állami járadékra és járadék kiegészítésre jogosult az egyház, és 
ezeket milyen célra használhatja fel? 
b, Melyek a lelkipásztori állás betöltésének módjai? Ismertesse a meghí-
vásos választási eljárás legfontosabb szabályait! 
 
a, A járadék és kiegészítő járadék 
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 3. §-a rendelkezik az egyházak részére folyósíthaó járadék és kiegé-
szítő járadék szabályairól. Ennek megfelelően: 

 
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. 
törvény (Etv.) hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben visszakért, szá-
mára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi in-
gatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék forrásává 
alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszíro-
zására használható fel. A járadék folyósítása az igénylő egyház jogutód nélküli 
megszűnéséig tart. 
 
A járadékalap és a kiegészítő járadék összege évente a költségvetésben tervezett éves 
átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül. Az éves járadék ösz-
szegét - a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően - a KSH 
által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell. 
 
A járadék mértéke a pénzbeli igény alapján számítva az 1998-2001. évek között 4,5%, 
a 2001. évtől 5%. 
 
A nem természetben visszaigényelt ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény járadékká 
alakítását az egyház e törvény hatálybalépését követő 180 napon belül írásban kérhe-
ti, csatolva azt az értékfeltüntetést is tartalmazó ingatlanjegyzéket, amely a számítás 
alapját képezi. A járadék induló összege a Kormány, illetve az érintett egyház felha-
talmazott képviselője által megkötött megállapodásban kerül meghatározásra, köl-
csönösen elfogadott értékelés alapján. A járadék folyósítása 1998. január 1-jétől tör-
ténik. A Kormány, illetve az érintett egyház felhatalmazott képviselője az e bekezdés-
ben meghatározott megállapodásban a járadék kiegészítésében is megállapodhat, 
amennyiben az érintett egyház hitéleti és közcélú tevékenysége indokolja. 
 
b, A lelkipásztori állás betöltésének módjai, a meghívásos választás sza-
bályai 
 
I. A teljes lelkészi állás betölthető: 
 

 Választással 
– gyülekezeti lelkész, 
– vallásoktatói lelkész 

 Kinevezéssel 
– intézeti, 
– missziói 
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– kórház-, 
– börtön-, 
– honvédségi lelkész. 

 
A gyülekezeti lelkész választásának feltételei: 

– felszentelés, 
– bekebelezés, vagy valamelyik magyarországi egyházkerület előzetes be-

fogadása. 
 Határozatlan időre szól. 
 Módjai: 

– meghívással 
– pályázattal. 

 Választásra jogosult: az egyházközségi közgyűlés. 
 
Az úgynevezett kiemelt egyházközségi státuszt az egyházkerületi közgyűlési hatá-
rozattal állapítja meg. Ide csak olyan lelkész hívható meg, vagy pályázhat, aki lega-
lább 5 éven keresztül lelkészi jellegű szolgálatot teljesített. 
 
Választás meghívással: 
 
A választási eljárás 3 szakaszból áll: döntés a meghívásról, a választás előkészítése, 
maga a választás. 
 
1. szakasz: döntés a meghívásról 
 
A meghívásról dönthet: 

1. A presbitérium létszámnak 2/3-os döntésével: 
 Dönt a meghívással történő állásbetöltésről 
 Dönt a meghívandó lelkész személyéről. 

2. A választásra jogosult egyháztagok 10 %-a döntésével: 
 a, ha a presbitérium nem él a meghívás jogával, 
 b, ha élt, de a választói gyűlés a meghívott jelöltet nem választot-

ta meg. 
 
Ha a választásra jogosult egyháztagok döntenek a meghívásról az a, esetben ajánlási 
íven történik a meghívás. Tartalmazza a választásra jogosult nevét, lakcímét, aláírá-
sát. A presbitérium az adatok valódiságát ellenőrzi. 

 
2. szakasz: A választás előkészítése: 
 

a, Meghívás esetén a lelkészi állás megüresedésétől számított 60 napon belül a pres-
bitérium jelenti az egyházmegye elnökségének, hogy a tisztséget meghívással kívánja 
betölteni. Mellékeli: a presbitérium határozatát és a hiteles jegyzőkönyvet vagy az 
ajánlási ívek eredeti példányait. 

 
b, Az esperes egy lelkészi és egy világi tanácsossal, továbbá az érintett egyházközség 
két képviselőjének bevonásával az iratokat nyolc napon belül megvizsgálja. Amennyi-
ben mindent rendben lévőnek találnak, haladéktalanul felszólítják a meghívandót 
arra, hogy okiratait tizenöt napon belül csatolja be. 
 
c, A jelölt becsatolja:   
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– lelkészi oklevelét vagy annak hitelesített másolatát;  
– az illetékes esperes igazolását arról, hogy a jelölt ellen fegyelmi eljárás nincsen 

folyamatban és a jelölt nem áll választhatóságát korlátozó fegyelmi határozat 
hatálya alatt (a szolgálati bizonyítványt az egyházkerületen kívüli meghívás 
esetén az elbocsátó és a fogadó egyházkerületi elnökséggel is záradékoltatni 
kell);  

– a jelölt nyilatkozatát arról, hogy megválasztása esetén az állást elfogadja, to-
vábbá nem áll büntető ítélet hatálya alatt és ellene büntetőeljárás nincsen fo-
lyamatban;  

– a jelölt hiteles törzskönyvi kivonatát.  
 
d, Az iratok megvizsgálása 

Az esperes, két tanácsos és az érintett egyházközség két képviselője megvizsgálja a 
benyújtott iratokat.  

Ha az iratok rendben vannak:  
– értesíti a jelöltet és az egyházközséget, az esperes az egyházközséggel egyetér-

tésben 15 napon belüli időre kiírja a bemutatkozó istentisztelet és a választás 
időpontját,  

– Intézkedik arról, hogy 2 istentisztelet alkalmával ezt hirdessék ki a szószékről 
és a helyi szokások szerint,  

– Az esperes a bemutatkozó szolgálatra két tanácsos személyében bizottságot 
küld ki. 

Ha választási akadályt észlelnek: 
– értesítik a jelöltet és az egyházközséget, 
– felhívják a presbitériumot új jelölt állítására. 

 
3. szakasz: A választás 
 

A közgyűlés határozatképes, ha jelen van a választásra jogosultak 10 %-a, vagy a pres-
bitérium létszámának kétszeresét kitevő számú választásra jogosult egyháztag. Hatá-
rozatképtelenség esetén a 14 napon belülre összehívott választói közgyűlés a megje-
lentek létszámától függetlenül határozatképes. 
 
Megválasztottnak tekintendő a lelkész, ha az érvényes szavazatok többségét elnyerte. 
Ha nem kapta meg a szavazatok többségét, a választás érvénytelen. Az egyházmegye 
elnöksége 30 napon belül javaslatot tesz a meghívandó lelkész személyére. Ha ezzel a 
lehetőséggel az elnökség nem kíván élni, az esperes intézkedik, hogy a lelkipásztori 
állást pályázattal töltsék be. 
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11. 
a, Ismertesse a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásának főbb szabá-
lyait!  
b, Ismertesse az egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők 
megválasztásának főbb szabályait! 
 
a, Az szja 1 %-ának felajánlásáról 
 
Az 1996. évi CXXVI. tv. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. tv. felhatalmazása alapján lehetővé teszi, hogy a magánszemély az 
éves adóbevallásának benyújtásakor rendelkezzék  személyi jövedelemadó 1 %-ának 
valamely egyház számára történő felajánlásáról. Kedvezményezett lehet a törvény 
4/A. §37 (1)38 bekezdés a, pontja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény szerint elismert egyház, vallásfelekezet, vallási közösség – ide nem értve a 
belső egyházi jogi személyt – feltéve, ha az adóhatóság technikai számmal látta el. 
 
Az adóhatóság a magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő ösz-
szegre igényt tartó egyházat – kérelmére – technikai számmal látja el. Ha az adóható-
ság a technikai számot kiadta, az egyház a technikai szám kiadásának évét követő év-
ben válik kedvezményezetté. 
 
Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét követő időszakban a jogvitákat lezáró 
határozatok, valamint a 6. § (2) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése alapján a kedvez-
ményezetteket megillető összegről az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjá-
ért felelős minisztert és az adópolitikáért felelős minisztert a rendelkező nyilatkozat 
évének augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán értesíti. Az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter – az adóhatóság által a rendelkező 
nyilatkozat évének december 31. napjával meghatározott és a korábbi időszak pótlis-
tája alapján – megnövelt összeget a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 31-
éig utalja át, feltéve, hogy a kedvezményezett az átutalás időpontjában is egyházként 
van nyilvántartva. 
 
Az egyház a számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felaján-
lott 1%-okból eredő összegeken túl további támogatásra jogosult: 
 
A támogatások együttes alapja az egyházak számára a magánszemélyek által a szemé-
lyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összege, de legalább a nyilatkozattal érintett 
évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett sze-
mélyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak számára a magánszemélyek által a 
személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete. 
 
A támogatásból az egyes egyházak a javukra a személyi jövedelemadójuk 1%-áról ren-
delkező magánszemélyek arányában részesülnek. 
 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26550.590516#foot37
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26550.590516#foot38
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b, A tisztségviselők megválasztásának szabályai 
 
A megválasztandó tisztségek: 
 
Az egyházmegyei tisztségviselők közül  

 az esperest, az egyházmegyei gondnokot  

 a főjegyzőket,  

 a lelkészek és a világiak közül egyenlő számban választandó tanácsoso-
kat. 

Az egyházkerületi tisztségviselők közül  

 a püspököt, az egyházkerületi főgondnokot,  

 a főjegyzőket,  

 a lelkészek és világiak közül egyenlő számban választott tanácsosokat. 
A Zsinatnak az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó  
tagjait és póttagjait. 
 
A megbízás időtartama: Valamennyi egyházmegyei, egyházkerületi testület és tiszt-
ségviselő, valamint a Zsinat megbízatása 6 évre terjed. Püspökké és egyházkerületi 
főgondnokká, esperessé és egyházmegyei gondnokká ugyanazt a személyt további két 
alkalommal lehet újraválasztani. (3 ciklus=18 év) Az új tisztségviselők és testületek 
megbízatása mindig január 1-jével veszi kezdetét és a teljes naptári évre terjed ki. Az 
új tisztségviselők a beiktatásukkal foglalják el hivatalukat, a testületek a megalakulá-
sukkal kezdik meg működésüket. A jelölési eljárás befejezésétől a beiktató közgyűlés 
időpontjáig a szolgálatból kilépő testületek, illetve tisztségviselők mint ügyvivők hiva-
talban maradnak. 
 
Időszaki választás 
 
Az általános tisztújítások közötti időszakban megüresedett tisztségekre megválasztott 
tisztségviselő megbízatása addig tart, ameddig a jogelőd tisztségviselőé tartott volna. 
A választott zsinati képviselői hely megüresedése esetén a megválasztott pótképvise-
lőt rendes képviselőként kell behívni. Ha a zsinati ciklusból még több mint egy év van 
hátra, a következő egyházmegyei közgyűlésen az időközi választási eljárást meg kell 
indítani. 
 
Ki jelölhető lelkészi tisztségekre? 
 
Főszabály: Lelkészi tisztségre az a lelkész jelölhető, aki az adott egyházmegyében 
tölt be önálló lelkészi szolgálatot.  
Kivétel:  
A püspök, az egyházkerületi lelkészi főjegyző nem kell, hogy az adott egyházmegyében 
teljesítsen szolgálatot. Püspöki jelölésnek az sem feltétele, hogy az adott egyházkerü-
letben töltsön be szolgálatot. De püspöki jelölést csak egy egyházkerületben lehet el-
fogadni! 
 
Esperesnek, egyházmegyei lelkészi főjegyzőnek olyan lelkész jelölhető, aki a 
jelölést megelőzően legalább 10 évi folyamatos, önálló gyülekezeti lelkészi szolgálattal 
rendelkezik. 
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Püspökké, egyházkerületi lelkészi főjegyzővé az jelölhető, aki legalább 10 évi 
folyamatos önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik. 
 
Ki jelölhető nem lelkészi tisztségekre? 
 
Főszabály: Világi tisztségviselőnek az illetékes egyházmegyéből a presbiteri tisztség-
re választható egyháztagok közül bárki jelölhető.  
 
Kivétel: Egyházmegyei gondnoknak, egyházkerületi főgondnoknak presbiteri tiszt-
ségre megválasztott egyháztag jelölhető. Egyházkerületi főgondnok és egyházkerületi 
világi főjegyzői tisztségre olyan személy is jelölhető, aki az adott egyházmegyében 
nem tölt be szolgálatot. Egyházkerületi főgondnok esetében az sem szükséges, hogy az 
adott egyházkerületben töltsön be presbiteri tisztséget. 
 
Ki választható a tisztségre? 
 
A tisztségre az választható, akit szabályosan jelöltek és aki a jelölést elfogadta. 
 
A jelölő testület 
 
A jelölést valamennyi megválasztandó tisztségre az egyházmegyei közgyűlés, mint 
jelölő testület végzi. A jelölő testület elnöki tisztét az alkotó tagok közül legalább 2 tag 
által jelölt és nyílt szavazással megválasztott egy-egy lelkészi és nem lelkészi tag látja 
el. Erre a tisztségre a hivatalban lévő elnökség tagjai (esperes, egyházmegyei gond-
nok) nem választható. A levezető elnöki tisztet az elnökség tagjainak megállapodása 
alapján az egyikük látja el. 
 
A választási bizottság 
 
A választás lebonyolítására egyházmegyénként és egyházkerületenként az egyházme-
gyei, illetve egyházkerületi közgyűlés saját tagjai közül 3-7 tagú választási bizottságot 
alakít, amely elnökét maga választja. Tagjait a közgyűlés legalább két alkotó tagjának 
jelölése alapján titkos szavazással kell megválasztani. 
 
Feladata:  

 lebonyolítja a választást, 

 megszámlálja a szavazatokat,  

 őrködik annak törvényessége felett, 

 elbírálja a választási panaszokat. 
 
A megválasztottak esküt tesznek a választási törvény betartására és a titoktartásra. 
 
A presbitériumok tájékoztatása a választásról 
 
Az egyházmegyei közgyűlést megelőzően minden egyházközségben presbiteri gyűlést 
kell tartani, ahol ismertetni kell a választói eljárás szabályait, a presbitérium ezzel 
kapcsolatos feladatait. 
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A jelölési eljárás 
 
A jelölés szavazással történik: 

 az egyházmegye pecsétjével ellátott szavazólapok felhasználásával,  

 titkos szavazással,  

 egyszerű többséggel. 
 
Javaslatot tehet a közgyűlés bármely alkotó tagja, egy-egy tisztségre egy személy egy 
jelöltre tehet javaslatot. A javasolt személyek közül jelöltnek az a legfeljebb 3 személy 
tekintendő, akit legalább két alkotó tag jelöl, akik a jelöltek közül a legtöbb szavazatot 
kapták, feltéve, hogy titkos szavazáson megszerezte a szavazatok legalább 10 %-át. A 
jelölési eljárásban a testület tagjai csak személyesen szavazhatnak. Minden alkotó 
tagnak egy szavazata van. 
 
A jelölés elfogadása 
 
A jelölt, ha az ülésen jelen van, haladéktalanul nyilatkoznia kell arról, hogy a jelölést 
elfogadja-e. Szóban vagy írásban arról is nyilatkoznia kell, hogy esetében a választha-
tóság feltételei fennállnak-e. A szóbeli nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni, az 
írásos nyilatkozatot a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. A távollévő jelöltet a választási 
bizottság haladéktalanul írásban felhívja, hogy az elfogadásról a felhívás kézhezvéte-
létől számított 3 napon belül írásban nyilatkozzon. Ha 3 napon belül nem nyilatkozik, 
úgy kell tekinteni, mint aki a jelölést nem fogadta el. A jelölés eredménye csak a jelölt 
elfogadó nyilatkozata után hozható nyilvánosságra. A jelölés eredményét a jelölő köz-
gyűlés elnöksége hirdeti ki. 
 
A jelölést követő eljárás 
 
Az egyházmegyei jelölő testület elnöksége a jelölő gyűlést követő 8 napon belül az 
egyházmegyei választási bizottsághoz terjeszti fel egyházmegyei jelöltek (esperes, 
egyházmegyei gondnok, főjegyzők, egyházmegyei és egyházkerületi tanácsosok, vala-
mint a zsinati képviselőknek) nevét, akiket a kebelbeli presbitériumok választanak. Az 
egyházkerületi választási bizottsághoz terjeszti fel a jelölés valamennyi jelöltre vonat-
kozó eredményét feltüntető jegyzőkönyv csatolásával a püspökre, főgondnokra, fő-
jegyzőkre vonatkozó jelölést. 
 
Az egyházkerületi választási bizottság összesíti az egyházmegyénként felterjesztett 
jelöléseket és mindegyik tisztségre a 3 legtöbb szavazatot de legalább az összes szava-
zat 10 %-át elérő jelöltet ajánlja megválasztásra az egyházkerület egyházközségei 
presbitériumainak. 
 
A szavazólapok elkészítése és elküldése 
 
Az egyházmegyei választási bizottság a jelölőtestület jegyzőkönyvének kézhezvétele 
után 15 napon belül megküldi a szavazólapokat a presbitériumoknak, amelyek az 
egyházmegyei tisztségek és a zsinati tagok, póttagok választására vonatkoznak. Az 
egyházkerületi választási bizottság ugyanezen határidő alatt megküldi azokat a szava-
zólapokat a presbitériumoknak, amelyek az egyházkerületi tisztségek választására 
vonatkoznak. A választási bizottságok az elnök és egy tag aláírásával és az egyházme-
gye illetve az egyházkerület pecsétjével hitelesíti a szavazólapokat. 
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A választási bizottságok tisztségenként annyi szavazólapot küldenek az adott presbi-
tériumnak, amennyi az egyházközség szavazati számértéke. Az egyházközségek szava-
zati számértéke. 
 
A választás szabályai 
 
Választó testület: az egyházközség presbitériuma. A választást titkos szavazással kell 
lebonyolítani. A választás érvényes, ha a szavazásra jogosultaknak 2/3-a jelen volt a 
választói gyűlésen. Érvényes szavazatot csak kibocsátott, a kibocsátó által lepecsételt 
szavazólapokon lehet leadni. Érvényes szavazat, ha a szavazólapon egy tisztségre egy 
jelölt neve maradt áthúzás nélkül.  
 
A presbitérium választásának eredménye 
 
A tisztségviselők helybeni  (elektori szavazathoz) a leadott érvényes szavazatok felénél 
több szükséges. Amennyiben a jelöltek egyike sem éri el a megkívánt többséget, a két 
legtöbb szavazatot kapott jelölt között a választást meg kell ismételni és az a jelölt te-
kintendő megválasztottnak, aki a második választáson a több szavazatot kapta, füg-
getlenül attól, hogy a szavazásra jogosultak hány százaléka vett részt. 
 
A presbitérium választási gyűlése után összesíti tisztségenként a szavazatokat. A sza-
vazás eredményét megállapító külön jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv titkos, az 
egyházkerületi közgyűlés megalakulását követő első presbiteri gyűlésen azt meg kell 
semmisíteni. A presbitérium kitölti a presbitérium szavazásának eredményeként az 
elektori szavazólapot.  
 
Az egyházközség szavazatának borítékolása 
 
A szavazólapokat a presbitérium borítékolja. A szavazólapokat tisztségenként és 
egyenként beleteszi egy jelöletlen borítékba, majd lezárja. Az egyes tisztségekre szóló, 
szavazati számértéknek megfelelő számú, a szavazólapot tartalmazó borítékokat bele-
teszi egy nagy borítékba, s azt is lezárja. Ezt a nagy borítékot a lelkész és a gondnok 
(főgondnok) aláírja, ellátja az egyházközség pecsétjével és ráírja, hogy „szavazat”. 
 
A szavazatok továbbítása 
 
A választási bizottság meghatározza a szavazatok beküldésének határidejét. A presbi-
térium az illetékes választási bizottsághoz az egyházmegyei tisztségekre és zsinati tag-
ságra az egyházmegyei, az egyházkerületi tisztségviselőkre leadott szavazatait az egy-
házkerületi választási bizottsághoz postai úton tértivevénnyel vagy személyesen átvé-
teli elismervény ellenében juttatja el szavazatát. A küldeményt a választási bizottsá-
goknak kell címezni és az illetékes esperesi és püspöki hivatal címére kell megküldeni. 
A választási bizottság teendői a szavazatok beérkezése után A választási bizottság a 
külső borítékok  alapján  regisztrálja a szavazatok beérkezését és a bennük lévő szava-
zólapok számát. A bizottság először az összes külső borítékot felbontja és a bennük 
lévő  valamennyi jelöletlen  borítékot felbontatlanul egy urnába helyezi el.  Ezt köve-
tően kerülhet sor a szavazólapokat tartalmazó borítékok felbontására. A bizottság 
megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát. Érvényes az a szavazat, 
amelyik a kibocsátott lapon és a szavazás szabályainak megtartásával került beküldés-
re.   
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A választási bizottság a megállapított eredményt jegyzőkönyvbe foglalja és az eredeti 
szavazólapok csatolásával az egyházmegyei, illetve az egyházkerületi közgyűlés elé 
terjeszti. 
 
Jogorvoslat 
 
Jogorvoslatnak van helye, ha valamely jelölt megválasztása érdekében - vagy megvá-
lasztása ellen - az egyházi élet tisztaságával össze nem férhető módon a választás 
eredményére befolyást gyakoroltak, azt megkísérelték, vagy a választókat szavazati 
joguk gyakorlásában bármely módon akadályozták, fenyegették, megvesztegették, 
vagy megvesztegetni kísérelték, illetve az eljárás rendjét a választás eredményére be-
folyásoló módon megszegték.  
 
A jogorvoslat előterjesztése 
 
A választás elleni panasz előterjesztésére jogosult az illetékes egyházi hatóság elnök-
sége, a jogsérelmet szenvedett jelölt és jogutódai, valamint bármely presbitérium, 
amely a választás során elkövetett szabálytalanságokról hitelt érdemlő módon tudo-
mást szerzett. 
 
A jogsértés következményei 
 
A választást vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett eszközökkel, vagy a 
választási eljárásra vonatkozó szabályok súlyos megsértésével folytatták le,  érvényte-
lennek kell nyilvánítani, és a vétkeseket a további választási eljárásból ki kell zárni. 
 
További tisztségviselők az egyházmegyében 
 
Az egyházmegyei közgyűlés elnöksége vagy legalább 2 közgyűlési tag javaslatára az 
egyházmegyei közgyűlés választja  

 az egyházmegyei jegyzőket, 

 az egyházmegyei tanácsosokat, 

 az egyházmegyéből küldött kerületi tanácsosokat, 

 az egyházkerületi közgyűlési képviselőket, 

 az egyházmegyei bíróság tagjait,  

 az egyházmegyei jogtanácsost, 

 az egyházmegyei pénztárost, 

 az egyházmegyei számvevőt, 

 az egyházmegyei levéltárost, 

 ez egyházmegyei fenntartású iskolák igazgatótanácsának elnökét  

 az egyházmegye által alkotott szabályrendeletben meghatározott egyéb 
tisztségviselőket. 

 
További tisztségviselők az egyházkerületben 
 

 Az egyházkerületi közgyűlés elnöksége vagy legalább 2 közgyűlési tag ja-
vaslatára az egyházkerületi közgyűlés választja  

 a jegyzőket,  

 az egyházkerületi bíróságok tagjait,  

 a jogtanácsost,  
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 a gyűjteményi igazgatót,  

 az egyházkerületi fenntartású iskolák igazgatótanácsának elnökét,  

 a püspöki titkárt,  

 a pénztárost,  

 a számvevőt,  

 a levéltárost,  

 valamint a szabályrendeletben meghatározott egyéb tisztségviselőket. 
 
Az így kialakult kerületi közgyűlés megválasztja a kerületenként 1-1 tanintézeti képvi-
selőjét, valamint a Dunamelléki Egyházkerület egészségügyi és a Tiszántúli Egyházke-
rület szeretetszolgálati képviselőjét a Zsinatba. 
 
További tisztségviselők megválasztása a Zsinaton – első ülésen 
 
Az újonnan megnyílt Zsinat a korelnökök (a legidősebb lelkészi és világi zsinati képvi-
selők) elnöklése mellett és korjegyzők (két legfiatalabb lelkészi és két legfiatalabb vi-
lági) közreműködésével titkos szavazással, első ülésén megválasztja: 

 lelkészi és világi elnökét,  

 lelkészi és világi alelnökeit, valamint  

 három lelkészi és három világi jegyzőjét.  

 a Zsinati Tanács tagjait - az egyházkerületek javaslata alapján. 
 
További tisztségviselők a Zsinaton – második ülésen 
 
A Zsinat második ülésén választja meg - a Zsinat Elnökségének javaslata alapján: 

 a zsinati tanácsost,  

 a zsinati jogtanácsost,  

 az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökét, (a gyűjtemények 
vezetői véleményének meghallgatásával),  

az egyházkerületek javaslata alapján: 

 a Zsinati Bíróság tagjait, 

 a zsinati bizottságok tagjait. 
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12. 
a, Ismertesse az egyház állami törvényekbe ütköző magatartásának a lel-
kiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. szerinti követ-
kezményeit! 
b, A Magyarországi Református Egyház Lelkészi Nyugdíjintézetének kik a 
tagjai? Hogyan szabályozza a 2002. évi II. törvényünk az öregségi nyug-
díjjogosultság korhatárát, és mennyi a jogosultsághoz szükséges szolgála-
ti idő? 
 
a, Az állami törvénybe ütköző magatartások jogkövetkezményei 
 
A törvény 7. §-a alapján az egyház kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, 
amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik, nem sérti más 
közösségek jogait és szabadságát, valamint az emberi méltóságot. 
 
Amennyiben a tevékenysége – az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján – az Alap-
törvénybe ütközik, a törvény értelmében jogutód nélkül megszűnik. Ez esetben a 
Kormány a miniszter előterjesztésére kezdeményezi az Országgyűlésnél az érintett 
egyház mellékletből való törlését. Az egyház a mellékletnek az adott egyház törlésére 
vonatkozó módosítása hatálybalépésének napján szűnik meg. 
 
Az egyház jogutód nélküli megszűnése esetén elszámolási eljárásnak van helye, 
amelyre a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény VIII. Fejezetét kell alkalmazni. Az egyház jogutód nélküli meg-
szűnése esetén vagyona – a hitelezők követeléseinek kielégítése után – az állam tulaj-
donába kerül, és azt közcélú tevékenységre kell fordítani. Az egyház jogutód nélküli 
megszűnése esetén az egyház belső egyházi jogi személye is jogutód nélkül megszű-
nik. Belső egyházi jogi személy megszűnése esetén a vagyoni kérdéseket az egyház 
belső egyházi szabálya határozza meg. 
 
b, A nyugdíjra vonatkozó szabályok 
 
A Nyugdíjintézet tagjai kötelezően: 

 a lelkészi képesítésű és jellegű személyek,  

 gyülekezeti szolgálatban állók,  

 egyházi intézmény alkalmazottjai (tanintézet, diakónia, egyházigazgatás, 
egyházi kórház, gyűjtemény, stb), 

 a lelkészi szolgálatra kirendelt segédlelkészek, kirendelésük napjától. 
 
A Nyugdíjintézet tagjai lehetnek:  

 az állami alkalmazásban szolgáló lelkészek  

 tábori lelkészek,  

 börtönlelkészek,  

 kórházlelkészek, stb.  
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Részükre a Nyugdíjintézet biztosítja a nyugdíjintézeti tagság fenntartásának elvi lehe-
tőségét, és szolgálati éveinket a Nyugdíjintézet elismeri. Számukra kötelező az elisme-
rési díj megfizetése, mely a mindenkori minimálbér 2%-a.  
 
A Nyugdíjintézet tagjai továbbá: 
 

 A külföldre ösztöndíjat nyert, de Magyarországon már tanulói jogvi-
szonnyal nem rendelkező lelkészek. 

 
Utánuk – a minimálbér erejéig – a küldő egyházi testület, vagy intézmény fizeti meg a 
nyugdíj és egészségbiztosításhoz  szükséges mindenkori járulék összegét Református 
Nyugdíjintézet részére. Amennyiben a kiküldés nem egyházi testülettől származik, 
vagy az ezt nem vállalja, úgy – a biztosítási jogviszony fenntartásának igénye esetén – 
az ösztöndíjas maga köteles a járulék megfizetésére.  
 

 Azok a lelkészek, akik szabályos egyházi kirendelést kaptak, de semmifé-
le egyházi javadalmuk nincs. 

 
Ők a mindenkori minimálbér 2%-át fizetik elismerési díjként.  
 

 A külföldön szolgálatot teljesítő, vagy Magyarországon hallgatói jogvi-
szonyban nem álló, külföldi tanulmányokat folytató lelkészek. 

 
Ők a minimálbér 2 %-át fizetik elismerési díjként.  
 
Az elismerési díj fizetése csak a nyugdíjintézeti szolgálati idő számítására való jogo-
sultságot tartja fenn, a Nyugdíjintézet ezen túl nem fizet az állami társadalombiztosí-
tás felé biztosítási díjat az elismerési díjat fizető tagja után.  
 
Ellátottak 

 A Nyugdíjintézet tagjai (lelkészek), 

 A lelkész tagok hozzátartozói. 

  
Viszonyosság: az állammal történt megállapodás alapján azok a lelkészek és hozzátar-
tozóik, akik az ellátás megállapításának időpontjában nem tagjai a Nyugdíjintézetnek, 
de szolgálati idejük több mint felét lelkészi képesítésű egyháztagként töltötték. 
 
Bizonyos ellátások esetében a nem lelkész egyházi alkalmazottak  

 özvegyei,  

 árvái,  

 munkaképtelen szülei. 
 
A tagsági viszony megszűnése 
 
Megszűnik a nyugdíjintézeti tagsági jogviszonya annak, akinek lelkészi, lelkészi jelle-
gű szolgálati viszonya megszűnt vagy a tagsági járulékot, illetve elismerési díjat 2 éven 
keresztül nem fizette.  
 
A társadalombiztosítási (nyugdíj, egészségbiztosítás, stb.) ellátásokat az állam bizto-
sítja. A Nyugdíjintézet lelkész tagjainak és hozzátartozóiknak kiegészítő ellátást 
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nyújt. A tagok az állami ellátórendszerhez a Nyugdíjintézeten keresztül kapcsolód-
nak. A Nyugdíjintézet tagjai után a minimálbérnek megfelelő járulékokat fizeti. 
 
Szolgálati idő 
 
A Nyugdíjintézet tagjaként eltöltött az az időt, mely időszakra az előirt nyugdíjjárulé-
kot (elismerési díjat ) megfizették. Ezen felül szolgálati időként kell figyelembe venni 
az egyéb munkaviszonyban (jogviszonyban) eltöltött és az állami törvények szerint 
figyelembe vehető időt, az öregségi illetve rokkantsági nyugdíj-kiegészítésre jogosult-
ság szempontjából a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – leg-
feljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szüksé-
ges – tanulmányok idejét. Szolgálati időként kell figyelembe venni a jogosultnak a 
sorkatonai állományban eltöltött idejét is. 
 
Öregségi nyugdíj-kiegészítés 
 
Jogosultság: 

 62 életév (az állami szabályozás változása folytán a mindenkori állami 
nyugdíjkorhatár) után – megállapítható kérelemre, 

 70 életév után – meg kell állapítani. 
 
Feltétele: 20 év szolgálati viszony 
 
Mértéke: A szolgálati idő alatt megszerzett pontok számtani középértékének és a 
nyugdíjazás éve számított országos lelkészi átlagfizetésének szorzata alapján számí-
tott javadalom-átlag 50 %-a (törzsrész) + a törzsrész annyi százaléka,amennyi a szol-
gálati évek száma. 
 
A tényleges nyugdíjösszeg a Zsinat által a zsinati ciklus 2. és 5. évében meghatározott 
degresszív kulcsok figyelembevételével kerül meghatározásra. Ebből levonásra kerül a 
jogosult részére a megállapítás hónapjában folyósított állami minimálnyugdíj össze-
ge, amit az állami Nyugdíjintézet folyósít. Az így megállapított összeg nem lehet keve-
sebb az állami minimálnyugdíj 140 %-ánál. 
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13. 
a. Ha az egyházközség temetőt tart fent, milyen állami jogszabály rendel-
kezését kell alkalmazni? 
b, Milyen nyugdíjjárulékokat határoz meg az egyházi nyugdíjtörvényünk? 
Milyen következményekkel jár a járulékok befizetésének elmaradása? 
 
 
a, Temetőfenntartás 
 
Az egyházközségre mint temetőt fenntartó szervezetre az állami törvény, az 1999. évi 
XLIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A törvényt lásd a mellékletben! 
 
b, Nyugdíjjárulékok 
 
A járulékok mértéke 
 
fenntartói járulék: a teljes lelkészi javadalom 21 %-a, 
tagi járulék: a teljes lelkészi javadalom 15 %-a. 
nyugdíjas tagi járulék: egy hónapot meghaladó folyamatos szolgálat esetén a lel-
készi javadalom 10 %-a. 
 
A járulékok levonása és befizetése 
 
A tagi járulékot az állásfenntartó az illetmények kifizetésekor vonja le és utalja át a 
Nyugdíjintézetnek, a fenntartói járulékot havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjá-
ig utalja a Nyugdíjintézetnek. 
 
Az állásfenntartó a járulékalapról adatszolgáltatásra köteles a Nyugdíjintézetnek, az 
esperesi hivatalnak. 
 
A járulékok befizetésének elmulasztása fegyelmi vétség! 
 
A járulékok alapja 
 
A járulékok (fenntartói és tagi) alapja a befizetés napját megelőző naptári hónapban 
kifizetett (helyi) készpénzjavadalom, mely tartalmazza  
 

 a korpótlékot,  

 a stólát vagy a helyette megállapított stóla-megváltást, 
 
a Zsinati Tanács által megállapított természetbeni javadalom – járulékalapot képező 
egyenértékét. Mértékét a Zsinati Tanács a zsinati ciklus 2. és 5. évében határozza meg. 
 
A járulékot a lelkész egyéb egyházi tisztsége után kapott javadalma után is be kell 
fizetni. 
 
E három összege adja a lelkész teljes javadalmát. 
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14. 
a, Van-e a magyar államnak felügyeleti vagy jóváhagyási hatásköre az 
egyházakkal kapcsolatban? Egyházi testület vagy bírósági határozat vég-
rehajtásához állami kényszer igénybe vehető-e? 
b, Melyek a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 
törvényben meghatározott alapelvek? Ebből kettőt ismertessen részlete-
sebben is! 
 
a, Az állami főfelügyeleti jog Magyarországon 
 
 
Magyarország Alaptörvényének VII. cikk (2) bekezdése szerint az állam és az egyhá-
zak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdeké-
ben együttműködik az egyházakkal. 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról12011. évi CCVI. törvény 10. §-a alapján az állam és 
az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok 
érdekében együttműködik az egyházakkal. 
 
Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem működtethet és nem 
hozhat létre. 
 
Az egyház hitelvei, belső törvénye, szervezeti és működési szabályzata vagy azoknak 
megfelelő más szabályzata (a továbbiakban együtt: belső egyházi szabály) alapján ho-
zott határozat érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható, azt az állami 
hatóságok nem vizsgálhatják. Az egyház belső egyházi szabályon alapuló döntését ál-
lami szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott 
belső jogviszonyokból eredő jogviták elbírálására állami szervnek nincs hatásköre. 
 
b, A gazdálkodási törvény alapelvei 
 
Az önálló gazdálkodás elve 
 
A Magyarországi Református Egyház önkormányzati testületei és önálló gazdálkodá-
sú intézményei bevételeikkel és vagyontárgyaikkal az egyházi és az állami előírásokat 
megtartva önállóan gazdálkodnak.  
 
A költségvetés elve 
 
Az önkormányzati testületek és az intézmények éves költségvetés alapján gazdálkod-
nak. A költségvetés az önkormányzati testület vagy intézmény éves pénzügyi terve. A 
gazdasági év azonos a naptári évvel. 
 
A teljesség és a valódiság elve 
 
A bevételeket és kiadásokat a költségvetési tervezésben és számvitelben, teljes össze-
gükben és a valódiságnak megfelelően részletesen kell kimutatni. 
 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot1
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A felelős gazdálkodás elve 
 
Az önkormányzati testületek és intézmények a jó gazda gondosságával, elszámolási 
felelősséggel kötelesek gazdálkodni.  
 
A gazdaságosság és a takarékosság elve 
 
Az egyházi bevétellel és vagyonnal a költségvetési keretek között a lehető legcélsze-
rűbben és legtakarékosabban kell gazdálkodni. 
 
Az egymás terhének hordozása és a méltányosság elve 
 
A gyülekezetek egymást anyagilag is kötelesek segíteni, melynek mindenkori mérté-
két az egyházmegyei közgyűlés határozza meg. A fokozatos egyházi testületek az 
anyagi nehézségekkel küzdő egyházi gazdálkodó szervezetek részére méltányosságból 
közegyházi kötelességeik teljesítésére fizetési haladékot adhatnak, amelyre biztosíté-
kot kérhetnek.  
 
A képzési kötelezettség elve 
 
A fokozatos egyházi testületek kötelezettsége, hogy a gazdálkodási szabályok ismerte-
tésére az egyházi testületeknek és intézményeknek tájékoztatásokat adjanak és to-
vábbképzéseket, tanfolyamokat szervezzenek. 
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15. 
a, Sorolja fel az egyház államtól származó bevételeit és csoportosítsa azo-
kat feladatellátás, támogatás vagy más szempont alapján! 
b, Az egyházi fegyelmezés szerepe és jellege. Az egyházi törvénykezésről 
szóló törvény vázlatos áttekintése. 
 
 
a, Az egyház államtól származó bevételei 
 
Közvetlen, költségvetési forrásokból származó bevételek 
 
- Az állam által nyújtott hitéleti támogatás 
 

A személyi jövedelemadó 1%-a. Az egyházak jogosultak a rendelkező nyilatkoza-
tot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára, 
amely az egyházak belső szabályaiban meghatározott módon használható fel. A 
támogatások együttes alapja a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont 
adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,5 
százalékának és az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövede-
lemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete. E kiegészítés 
összegéből az egyes egyházak a javukra a személyi jövedelemadójuk 1%-áról 
közvetlenül rendelkező magánszemélyek arányában részesülnek. 

 
- A hitoktatói bérek megfizetése 
 
- A nem természetben visszaigényelt ingatlanok utáni járadék 
 

A járadékalap és a kiegészítő járadék összege évente a költségvetésben tervezett 
éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül. Az éves já-
radék összegét - a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő-
en - a KSH által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni 
kell. A járadék mértéke a pénzbeli igény alapján számítva 2001. évtől 5%. 

 
- Az egyházi intézmények normatív támogatása 
 

Az egyházi intézményfenntartók által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi te-
vékenységek központi költségvetési finanszírozása az állami és önkormányzati 
intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mérték-
ben történik. 

 
- Az egyházak ezen felül kiegészítő támogatásra jogosultak, amelynek alapja a köz-
szolgáltatásokban részesülők azon döntése, ahogyan az adott egyház által fenntartott 
intézmények közszolgáltatásait igénybe veszik. 
 
- Céltámogatások 
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Az egyház által ellátott alap- és egyéb közcélú tevékenység elősegítésére további 
központi költségvetési támogatás is adható, amelyet az Országgyűlés az egyház 
által meghatározott célokra, az éves költségvetési törvényben állapít meg. 

 
- Közcélú intézmények támogatása 
 

Az egyház a tulajdonában lévő közcélú tevékenységet szolgáló és egyéb ingatlan-
jainak, a vallási, kulturális örökség értékeinek, a műemlékeknek és a művészi 
alkotásoknak a megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához, továbbá levéltára, 
könyvtára, múzeuma működéséhez az éves költségvetési törvényben meghatá-
rozott összegű, az államiakhoz hasonló támogatásban részesül.  

 
 
Közvetett támogatások 
 

– adókedvezmények, 
– hitéleti tevékenységhez kacsolódó vállalkozások adómentessége, 
– kegytárgyak előállítása, értékesítése, 
– egyházi könyvkiadás, stb. 
– vámkedvezmények, 
– vállalkozói tevékenység. 

 
Az egyház vagy szervezeti egysége, intézménye – mint jogi személy – jogosult 
vállalkozói tevékenységet folytatni. Ennek adózás utáni eredményével szabadon 
rendelkezhet. pl. gyógyszertárat tarthat fent. 

 
b, Az egyházfegyelem és fegyelmezés 

Hitvallási alapja a Heidelbergi Káté 83-85. pontjaiban foglalt kérdésekre adott vála-
szokban és a II. Helvét Hitvallás 18. fejezetében van. Az egyházi fegyelmezés mind 
tartalmában, mind módszereiben pásztori szolgálat is. A fegyelmezés célja az egyházi 
élet és szolgálat ékes és jó rendjének biztosítása (I. Kor. 14:40.).  
 
A bírói hatalom lelki és jogi jellegű eszköz az ékes és szép rend fenntartásában. Ebből 
következően az egyházi bíráskodás gyakorlása pásztori és jogászi feladat. 
 
A bírói hatalom forrása az egyetemes papság elvéből következően az egyháztagság 
összességét jelentő gyülekezetből ered. 
 
A társas bíráskodás elve: A bírói hatalom gyakorlása soha nem tehető le egy em-
ber kezébe, hanem azt mindig társas, kollegiális szervek kell, hogy gyakorolják. Az 
egyház bírói hatalmát az egyházi bíróságok gyakorolják. A bírói hatalom gyakorlásá-
ban a képviseleti elv érvényesül, azt választott tisztségviselők gyakorolják. 
 

– egyházmegyei bírót – egyházmegyei közgyűlés 
– egyházkerületi bírót – egyházkerületi közgyűlés 
– zsinati bírót – a Zsinat választja 

 
Kizárólagosság elve: bírói felhatalmazásuk nem lépi át annak a bíróságnak a hatá-
rát, amelynek tagjául megválasztották őket.  
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Az eljárás célja:  A megsértett egyházi jogosítvány érvényesítése, az azt sértő és tá-
madó cselekvés ellen védelem nyújtása.  
Az eljárás alanyai: egyfelől az egyházi bíróság, másfelől pedig az a személy vagy 
személyek, akikkel szemben a bíróságnak el kell járnia, akik közötti vitában a bíró-
ságnak el kell járnia, azaz a felek.  
 
Az egyházi bíróság joghatósága 
 
Milyen ügyekben járhat el kizárólagosan az egyházi bíróság? 
 
Kizárólag vallási ügyekben, valamint olyan egyházi ügyekben, állami jogszabály által 
nem szabályozott jogviszonyokban, amelyekben az egyén aláveti magát az egyház jog-
hatóságának, és addig, ameddig ez az alávetettsége tart.  
 
Az egyház eljárhat 

– fegyelmi ügyekben 
o vallási, 
o erkölcsi szabályszegések, 

– igazgatási ügyek 
o A szervezet igazgatásával kapcsolatos jogviták 
o munkajogi, 
o közigazgatási ügyek, 
o választási ügyek, 
o nyugdíjügyek. 

 
Az egyházi bíróságok 
 
Az egyháztagok fegyelmi és az egyházközség igazgatási ügyében az illetékes presbité-
rium jár el. Egyházi tisztségviselők (lelkészi, nem lelkészi) fegyelmi és igazgatási 
ügyében az illetékes egyházi bíróság jár el.  
  
A bírósági szervezet tagozódása 

– egyházmegyei, 
– egyházkerületi, 
– Zsinati Bíróság 

 
Az egyházmegyei bíróság első fokon határoz: 
a) az esperes és az egyházmegyei gondnok kivételével az egyházközség és az egyház-
megye  tisztségviselőinek minden fegyelmi, illetve igazgatási ügyében. 
b) az egyházmegyébe bekebelezett lelkészi jellegű személyek minden fegyelmi illetve 
igazgatási ügyében, 
c)  az egyházközségek, valamint az egyházmegyék és azok intézményei igazgatási 
ügyében. 
Másodfokon határoz: az egyházközség, az egyháztagok fegyelmi, illetve igazgatási 
ügyében hozott presbitériumi határozat elleni benyújtott fellebbezések ügyében. 
 
Az egyházkerületi bíróság első fokon határoz: 
a)  a püspök és az egyházkerületi főgondnok kivételével az egyházkerület tisztségvise-
lői, valamint az esperesek és az egyházmegyei gondnokok minden fegyelmi és igazga-
tási ügyében, 
b)  az egyházkerületi intézmények igazgatási ügyeiben. 
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Másodfokon, mint fellebbezési bíróság határoz az egyházmegyei bíróságtól fellebbe-
zés folytán felterjesztett fegyelmi és igazgatási ügyekben. 
A Zsinati Bíróság első fokon határoz: 
a)  a püspökök és főgondnokok fegyelmi ügyeiben, 
b)  a teológiai tanárok, a gyűjteményi tanács elnöke, a zsinati tanácsos, a zsinati jog-
tanácsos, a zsinati bírák, a Zsinati Iroda lelkészi jellegű osztályvezetői,  a zsinati fenn-
tartású intézmények lelkészi jellegű vezetői fegyelmi ügyében, -  e minőségükben el-
követett cselekmények vonatkozásában. 
c)   az a) és b) pontban felsoroltak igazgatási ügyeiben, 
d)  az egyházkerületek és az országos intézmények közötti igazgatási ügyekben, 
e)   a Zsinati Tanács nyugdíj ügyekben hozott határozatai ellen benyújtott panaszok 
ügyében. 
Másodfokon határoz: 
az egyházkerületi bíróságtól, mint elsőfokon eljáró bíróságtól fellebbezés folytán fel-
terjesztett fegyelmi és  igazgatási ügyekben. 
Harmadfokon határoz: azokban a fegyelmi ügyekben, amelyekben a másodfokú bíró-
ságok hivatalvesztés büntetést alkalmaztak. Az eljárásra e törvény 53-61. §-ok rendel-
kezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 
Rendkívüli jogorvoslatként  e törvény VI. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján 
elbírálja a felülvizsgálati kérelmeket. 
 
A fegyelmi vétségek és fegyelmi büntetések 
 
Az egyháztag fegyelmi vétséget követ el, ha az egyháztagságból fakadó jogával vissza-
él, vagy kötelességét szándékosan vagy súlyosan gondatlanul nem teljesíti.  
 
A tisztségviselők fegyelmi vétségei 
 
a)  Isten Igéjével, illetve a Magyarországi Református Egyház Hitvallásaival ellentétes 
tanok hirdetése és terjesztése, 
b)  hivatali  jogaival való visszaélés, kötelezettségeinek megszegése, 
c)   az egyházi szolgálatok el nem végzése, vagy akadályoztatás esetén a megfelelő he-
lyettesről való gondoskodás elmulasztása, 
d)  a hivatali teendők végzésében való mulasztás, 
e)   az egyházi anyagi javak hűtlen kezelése, s minden olyan gondatlanság, mellyel az 
egyháznak kárt okoz, 
f)    olyan cselekmény vagy mulasztás, amely az evangélium mértéke szerinti tiszta 
erkölcsbe ütközik, vagy a viselt egyházi tisztség tekintélyét sérti, az egyház hitelét 
rontja, - és a tisztségéhez szükséget  bizalmat megingatja, 
g)  ellenszegülés,  engedetlenség az egyházi felsőbbségek törvényes rendeleteivel és 
határozataival szemben, 
h)  egyházi felsőbbségnek, egyházi szolgáknak és egyháztagoknak szóban vagy írásban 
történő rágalmazása,  becsületsértés, az egyházi vagy világi hatóságok , vagy nagy 
nyilvánosság előtti hamis vádaskodás, 
i)    a törvényes ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, 
j)    bűncselekmény elkövetése, 
k)  házassági kötelék felróható felbontása. 
 
Fegyelmi büntetések 
 
A tisztséget nem viselő egyháztaggal szemben: 
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a)  feddés, 
b)  megfosztás a választás és választhatóság jogától 1-6 évi időtartamra. 
Fegyelmi büntetés tisztségviselőkkel szemben 

– Főbüntetések: 
o szóbeli feddés,  
o írásbeli megrovás,  
o pénzbüntetés,  
o áthelyezés,  
o választhatóságtól megfosztás,  
o tisztségtől való megfosztás,  
o áthelyezés vezetői állásból beosztotti állásba,  
o önálló lelkészből nem önálló lelkésszé minősítés,  
o hivatalvesztés.  

 
Akit a bíróság hivatalvesztésre ítélt,lelkészi szolgálatot nem láthat el, lelkészi tisztsége 
megszűnik, lelkészi állásra nem választható és  nem nevezhető ki. 
 

– Mellékbüntetések: 
o a jobb javadalmazású állásra vagy magasabb egyházi tisztség vise-

lésére való választhatóság kizárása 1-6 évig terjedő időtartamra,  
o egyes részjogosítványok, jogosultságok meghatározott időre tör-

ténő megvonása.  
 
A fegyelmi eljárás szabályai 
 
Ha a tisztséget nem viselő egyháztag olyan kifogásolható magatartást tanúsít, amely a 
fegyelmi vétség súlyát nem éri el, őt a presbitérium elnöksége intésben részesítheti. 
Az intés történhet: 
a) négyszemközt, 
b) a presbitérium jelenlétében. 
A presbitérium elnökségének intézkedése ellen a megintett a közléstől számított 15 
napon belül a presbitériumhoz élhet fellebbezéssel.  
 
Ha az egyházi tisztségviselő olyan kisebb szabálytalanságot követ el, vagy olyan kifo-
gásolható magatartást tanúsít, amely a fegyelmi vétség súlyát nem éri el, őt az illeté-
kes egyházmegyei, egyházkerületi vagy zsinati bíróság elnöksége intésben részesíthe-
ti. 
Az intés történhet: 
a) az elnökség jelenlétében, 
b) a lelkésztestület jelenlétében. 
 
A bíróság elnöksége által alkalmazott intés ellen a megintett a bírósághoz fordulhat, 
és tárgyalás tartását kérheti, a közléstől számított 15 napon belül. 
 
A fegyelmi eljárás indulhat hivatalból, panaszra. 
 
Az illetékes egyházi bíróság elnöksége 8 napon belül köteles a panaszt megvizsgálni. 
hiányos-e vagy sem, nyilvánvalóan alaptalan-e vagy sem. Ha a panasz hiányos, az el-
nökség a panaszt hiánypótlásra visszaadja azzal, hogy a panaszt a hiánypótlással és a 
bizonyítékok megjelölésével együtt 8 napon belül a panasztevő jogosult ismét benyúj-
tani. Ennek elmulasztása esetén a bíróság elnöksége a panaszt visszautasítja. 
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Ha a panasz nem hiányos, vizsgálja az elnökség, hogy a panasz nyilvánvalóan alapta-
lan-e vagy sem. 
 
Ha a panasz nyilvánvalóan alaptalan, a bíróság elnöksége indokolt határozattal eluta-
sítja. Ez ellen a határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a bíróság el-
nökségéhez benyújtott, de a bírósághoz címzett jogorvoslatnak van helye. Amennyi-
ben a panasz nem nyilvánvalóan alaptalan a bíróság elnöksége a panasz egy másolati 
példányát megküldi a panaszlottnak és felhívja, hogy 8 napon belül terjessze elő ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatát az erre vonatkozó bizonyítékokkal együtt. A bíróság elnök-
sége az ügy iratait az illetékes jogtanácsosnak adja ki, aki gondoskodik az előzetes 
vizsgálat lefolytatásáról. 
 
A jogtanácsosi vizsgálatot 30 napon belül  le kell folytatni. Ez indokolt esetben az el-
nökség hozzájárulásával további 30 nappal meghosszabbítható. A jogtanácsos a pana-
szost, a panaszlottat, a tanúkat és szakértőket kihallgatja, az ügy felderítéséhez szük-
séges bizonyítékokat és okiratokat beszerzi. A vizsgálat befejezése után az összes irat 
beterjesztésével indítványt terjeszt elő a bíróság elnökségéhez, amelyben az eljárás 
lefolytatásának elrendelését, vagy az eljárás megszüntetését indítványozza. 
 
A bíróság elnöksége a jogtanácsos indítványára a bírósági fegyelmi eljárás elrendelé-
sét megtagadja, ha 
a)  a magatartás nem fegyelmi vétség, 
b)  ha a fegyelmi vétsége elévült, 
c)  ha a fegyelmi eljárást lefolytatásának egyéb akadálya van. 
 
Az eljárás elrendelését megtagadó határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 
napon belül a bíróság elnökségéhez benyújtott, de a bírósághoz címzett jogorvoslati 
kérelemnek van helye. Ha az eljárás megtagadásának nincs helye, a bíróság elnöksége 
a fegyelmi eljárás lefolytatását elrendeli, az eljáró tanácsot kijelöli.  
 
A tárgyalás kitűzése és az idézés 
 
A tárgyalási határnapot a tanács elnökének úgy kell meghatározni, hogy az idézés  
kézbesítése és a határnap között legalább 8 nap legyen. A tárgyalásra a jogtanácsost, 
panaszost, panaszlottat és képviselőiket idézni kell. A tanúk és szakértők  indítványra 
vagy hivatalból idézhetők. A panaszlottal az idézéssel együtt közölni kell a panaszt és 
a jogtanácsos indítványát. 
 
A tárgyalás megnyitása 
 
A tanács elnöke a tárgyalást a felek és az ügy tárgyának megjelölésével megnyitja. 
Megállapítja, hogy a bíróság tagjai teljes számban megjelentek, továbbá, hogy a felek, 
a tanúk és szakértők megidézése szabályszerűen megtörtént és a tárgyalás megtartá-
sának nincs akadálya. A tárgyalás megnyitása után az elnök a bíróság tagjait és a jegy-
zőkönyv vezetőjét nyilatkoztatja, hogy van-e ellenük kizárási ok. Ezt követően a felek 
és képviselőik szólítandók fel nyilatkozattételre, hogy a bíróság tagjai ellen van-e kifo-
gásuk. 
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A tárgyalás megkezdése, a bizonyítási eljárás 
 
A tanács elnöke által kijelölt előadó bíró ismerteti az ügyet. Ezt követően a jogtaná-
csos előterjeszti indítványát és a panaszlott a védekezését. 
 
A bíróság lefolytatja a bizonyítást tanúkhoz és szakértőkhöz a bíróság tagjai, a jogta-
nácsos, a panaszos és panaszlott kérdéseket tehetnek fel, a felmerült ellentmondások-
ra szembesítést rendelhet el. A bizonyítási eljárás befejezése után a jogtanácsos vég-
indítványt terjeszt elő. A panaszlott vagy képviselője a végindítványra nyilatkozatot 
tehet.  
 
A bíróság az ügy érdemében és az eljárás folyamán felmerülő egyéb kérdésekben is 
határozattal  dönt. A bíróság határozatát zárt ülésen hozza meg, nyilvánosan hirdeti 
ki és 15 napon belül írásban közli a felekkel. 
 
A fellebbezés 
 
Fegyelmi ügyben fellebbezésre jogosult a jogtanácsos,  a panaszlott és akire a határo-
zat rendelkezést tartalmaz. Az egyháztagok fegyelmi és a bírósági hatáskörbe tartozó 
igazgatási ügyében hozott presbitériumi határozat ellen fellebbezésnek van helye az 
illetékes egyházmegyei bírósághoz. A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 
15 napon belül a határozatot hozó bíróságnál kell benyújtani.  
 
A fellebbezés elbírálása 
 
A fellebbezési tárgyaláson a tanács elnöke által kijelölt előadó bíró ismerteti az ügyet. 
Ezt követően a jogtanácsos és a panaszlott teszi meg észrevételeit. A fellebbezési bíró-
ság az első fokon eljárt bíróság által megállapított tényállás alapján határoz, figyelem-
be véve a felek által a fellebbezési eljárás során újonnan előadott és bizonyított ténye-
ket is. 
 
A másodfokú bíróság határozatai 
 
A fellebbezési bíróság az első fokú határozatot  

– helybenhagyja,  
– megváltoztatja,  
– hatályon kívül helyezi és az első fokú bíróságot  
– új eljárásra utasítja,  
– vagy az eljárást megszünteti. 

 
Perújítás 
 
A jogerős határozat ellen perújításnak van helye, ha a fél olyan tényre vagy bizonyí-
tékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet 
a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az – elbírálás esetén – reá kedvezőbb 
határozatot eredményezhetett volna. Határideje: A jogerős határozat kézbesítésétől 
számított 2 év. 
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Felülvizsgálat 
 
A bíróság jogerős ügydöntő határozata, vagy határozatának meghatározott része ellen 
felülvizsgálatnak van helye, ha  

– törvénysértő büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, 
– a jogerős határozat anyagi jogszabályt sért,  
– a határozatot az eljárási jogszabályok megsértésével hozták meg és ezek 

az ügy eldöntését érdemben befolyásolták. 
 
A felülvizsgálati kérelem benyújtására jogosultak a panaszlott, a jogtanácsos, és min-
dazok, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz. A felülvizsgálati ké-
relmet a jogerős határozat közlésétől számított 60 napon belül lehet előterjeszteni az 
alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnál. A bíróság a felülvizsgálati kérelmet az ügy ira-
taival 30 napon belül köteles felterjeszteni a Zsinati Bírósághoz. 



 

65 
 

 

16. 
a, Milyen állami törvényekben van szabály a vallásoktatásra vonatkozó-
an? 
b, Mi az Országos Református Egyházi Közalap célja, forrása, és milyen 
célokra használható fel? 
 
a, A vallásoktatásra vonatkozó állami törvények 
 
A vallásoktatásra vonatkozóan két alapvető törvény rendelkezik, a Nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.tv. 
Rendelkezéseit kivonatos formában lásd a Mellékletek között! 
 
b, Az Országos Református Egyházi Közalapról 
 
Az Országos Református Egyházi Közalapot az 1881-82-es Debreceni Alkotmányozó 
Zsinat hívta életre. A hatályos szabályozást az egyházi 2002. évi I. tv. az Egyház gaz-
dálkodásáról szóló törvényben találjuk. 
 
Célja: A Magyarországi Református Egyház egyetemes szolgálatainak támogatása 
 
A Közalap bevételei:  
 
a, a gyülekezetek által fizetett évi hozzájárulások (közalapi járulék), amelynek mérté-
két és egyházkerületenkénti arányát a Zsinati Tanács állapítja meg, 
b, a gyülekezetek, az intézmények, valamint a közegyház számára kiutalt ingatlanjá-
radék összegének a Zsinati Tanács által meghatározott százalékos hányada,  
c, egyéb bevételek.  
  
ad a, A Zsinati Tanács a közalap következő évi összegét, valamint a tárgyévi közalapi 
járulék egyházkerületek közötti megosztását a Magyarországi Református Egyház 
tárgyévi költségvetésével egyidejűleg határozza meg. Az egyházkerületre kirótt köz-
alapi járulékot az Egyházkerületi Tanács jogosult felosztani a kebelbeli egyházmegyék 
között. Az Egyházkerületi Tanács e hatáskörét másra nem ruházhatja át. Az egyház-
megyére kivetett közalapi járulékot az Egyházmegyei Tanács osztja fel a kebelbeli 
egyházközségek között, figyelembe véve azok lélekszámát, teherbíró képességét, va-
lamint a tárgyévre betervezett nagyobb felújításokat és beruházásokat is. Az Egyház-
megyei Tanács e hatáskörét másra nem ruházhatja át.  
 
ad b, Az ingatlanjáradék összege után fizetendő közalapi járulék összege nem halad-
hatja meg a tárgyévi járadék 5%-át. Az ezen jogcímen megállapított összeget a Zsinat, 
a részére átutalt ingatlan járadékból levonja és visszatartja. Erről értesítést küld a 
közalapi járulék fizetésére kötelezett részére. 
 
ad c, A tárgyévi támogatandó cél ismeretében a Zsinati Tanács jogosult arra, hogy a 
Magyarországi Református Egyház éves költségvetésében saját, egyéb bevételeiből 
további összegeket is a közalapi bevételekhez csoportosítson. 
 
Nem terjeszthető elő és nem fogadható el olyan egyházközségi költségvetés, amely a 
közalapi járulék tárgyévi összegét nem tartalmazza. 
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A felhasználás céljai: A Közalap bevételei elsődlegesen missziói, diakóniai, illető-
leg oktatási célokra használhatók fel. 
 
A Zsinati Tanács a közegyházi költségvetés évenkénti megállapításakor meghatározza 
azokat a célokat, amelyekre a Közalap az adott évben felhasználandó. 
 
Ha a közalapi bevételek felhasználása pályázati rendszerben történik, a pályázat kiírá-
sa a Zsinati Tanács útmutatása alapján a gazdasági bizottság feladata. A beérkezett 
pályázatok elbírálása a gazdasági bizottság előkészítése alapján az Elnökségi Tanács 
és a gazdasági bizottság együttes ülésén történik. 
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17. 
a, Milyen közösségi vallásgyakorlási lehetőséget tesznek lehetővé az ál-
lami törvények? 
b, Milyen szabályokat ír elő gazdálkodási törvényünk az ingatlanokra és 
az építkezésekre vonatkozóan? 
 
a, A közösségi vallásgyakorlás lehetőségei Magyarországon 
 
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (Római Szerződés 1950) 9. cikkének 1. 
pontja szerint: Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadság-
hoz; ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabad-
ságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együtte-
sen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben istentisztelet, oktatás és szertar-
tások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát. 
 
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10. cikkének (1) bekezdése hasonlóan 
fogalmaz: 
 
(1) Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a 
jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, 
valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind 
a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások vég-
zése útján való kifejezésre juttatását. 
 
Magyarország Alaptörvénye VII. cikkében így határozta meg a vallásszabadság 
kollektív oldalát: 
 
(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a 
jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy 
megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését min-
denki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár 
egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa 
vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 
 
Végül, de nem utolsó sorban a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, vala-
mint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásá-
ról1szóló 2011. évi CCVI. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése a vallásszabadságot 
ekként határozza meg: 
 
1. § (1) Mindenkinek joga van a lelkiismeret és a vallás szabadságához. 
(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más meg-
győződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy 
vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások vég-
zése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilváno-
san vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy 
tanítsa. 
 
A vallásszabadság tehát nem csak egyéni, hanem kollektív szabadságjog is, azaz gya-
korolható másokkal közösen is. Ennek többféle formája létezik: gyakorolható anélkül, 
hogy az azonos vallást követők jogi szerzetet hozzanak létre (pl. családi közösségben, 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot1
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szélesebb körben az ún. családi istentiszteletek alkalmával), de úgy is, hogy jogi szer-
vezettségű szervezetet hoznak létre. Ennek formája lehet az egyesület, a jelenleg hatá-
lyos törvényünk alapján a vallási egyesület, vagy az egyházügyi törvény alapján az ál-
lam által egyházként elismert szervezeti forma. A vallási egyesületekre az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásá-

ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról1szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. §-ának értelmében az 
egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban együtt: egyház) azonos hitel-
veket valló természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező és az Ország-
gyűlés által elismert autonóm szervezet, amely elsődlegesen vallási tevékenység gya-
korlása céljából jön létre és működik. 
 
A vallási tevékenységet végző egyesület e törvény szerint akkor válhat egyházzá, ha 
egyházként való elismerését az országos népi kezdeményezésben részvételre jogosult, 
legalább ezer választópolgár aláírásával az országos népi kezdeményezésre vonatkozó 
szabályok alkalmazásával az egyesület törvényes képviselője kezdeményezheti. 
 
Az egyesület akkor ismerhető el egyházként, ha 
a) alapcélként vallási tevékenységet végez, 
b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van, 
c) legalább százéves nemzetközi működéssel rendelkezik vagy legalább húsz éve szer-
vezett formában, egyesületként működik Magyarországon, amely húszéves időtar-
tamba beszámít az e törvény hatálybalépése előtt a lelkiismereti és vallásszabadság-
ról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett 
egyházként való működés is, 
d) alapszabályát, létesítő okiratát, belső egyházi szabályát elfogadta, 
e) ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta vagy kijelölte, 
f) képviselői nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége 
nem ellentétes az Alaptörvénnyel, jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más 
jogait és szabadságát, és 
g) az egyesülettel szemben – működése során – nemzetbiztonsági kockázat nem me-
rült fel, 
h) tanai és tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki egészséghez való jogát, az 
élet védelmét, az emberi méltóságot. 
 
b, Az egyház gazdálkodási törvényének rendelkezései az ingatlanokra és 

az építkezésekre vonatkozóan 

Az ingatlanokra vonatkozó szabályokat az egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. 

tv. VII. fejezete tartalmazza. E szerint 

Ingatlan tulajdonjogát – e törvényben meghatározott korlátozásokkal – az önálló 
egyházi jogi személy szerezheti meg, és idegenítheti el. A jogügyletre vonatkozó dön-
tés előtt be kell szerezni az ingatlan tulajdoni lapját, az ingatlan értékbecslését, vagy 
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. 
 
Az ingatlan megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről szóló szavazás egyház-
községi szinten név szerint, más testületekben a szavazás általános módján történik és 
érvényességéhez a jelenlevők kétharmados többsége szükséges.  

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot1


 

69 
 

A határozatnak tartalmaznia kell a jogügylet megkötésének indokát, valamint elide-
genítés esetén azt, hogy a befolyó vételárat milyen célra használják fel. A határozat-
nak tartalmaznia kell a megkötendő szerződés lényeges elemeit. A döntésnél kiemel-
ten figyelembe kell venni az egyház anyagi érdekeit. A határozatot írásba kell foglalni 
és a jogügyletet a beszerzett mellékletekkel együtt 8 napon belül fel kell az e törvény-
ben meghatározott elnökséghez vagy testülethez terjeszteni, jóváhagyás végett. Temp-
lom, hitéleti célú ingatlan tulajdonjogát az egyházi jogi személy tulajdonos csak kivé-
teles és különösen indokolható esetben idegenítheti el vagy adhatja más használatá-
ba. A szerződés megkötéséhez egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi tulajdon 
esetén az Egyházkerületi Tanács, a Magyarországi Református Egyház tulajdonában 
álló ingatlan esetén a Zsinati Tanács előzetes hozzájárulása szükséges. 
 
Az elidegenítés (ingyenes vagy visszterhes) illetőleg használatba adás kivételes és kü-
lönösen nyomós indokának tekinthető, ha az ingatlant a gyülekezet legalább 5 éve 
nem használja, és erre vonatkozó igény – a település(rész) elnéptelenedése miatt – a 
jövőben sem várható; az ingatlan műszaki állapota miatt a használatra alkalmatlan, a 
felújítás gazdaságtalan, vagy a felújítási költség nagysága miatt ezt sem az egyházkö-
zség, sem a felettes egyházi testületek nem vállalják. Ezen esetben is vizsgálandó, 
hogy a tulajdonos mindent megtett-e a hitélet erősítése, az anyagi források előterem-
tése, pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében. 
 
A tulajdonjog vagy használat átadása a fentiek megvalósulása esetén is csak azzal a 
feltétellel engedélyezhető, ha az ingatlanszerző olyan mértékű ellenérték kifizetését 
vállalja, amelyből az ingatlan funkciója pótolható, vagy az ingatlant ellenérték nélkül 
veszi át, de kötelezettséget vállal annak felújítására és az egyházi használat biztosítá-
sára is. Az ingatlan használati jogot megszerzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy saját 
hasznosítási körében az ingatlanban csak olyan tevékenységet végez vagy csak olyan 
harmadik személy részére biztosít további használatot, amellyel a Református Egyház 
érdekeit, hitelveit, tekintélyét nem rombolja. A jogügyletben ki kell kötni, hogy 
amennyiben az átvett ingatlan tulajdonjogát vagy használati jogát továbbadja, az ere-
detileg vállalt kötelezettségek a jogutódra is kiterjednek. 
 
Ingyenes juttatás esetében szerződésbe kell foglalni az ajándék visszakövetelhetősé-
gének feltételeit. 
 
Egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, közegyház tulajdonában ingatlan meg-
szerzésére, elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozó jogügylet érvényes létre-
jöttéhez testületi döntés szükséges. A jogügylet megkötésére az elnökség tagjai együt-
tes aláírással jogosultak.  
 
Az önkormányzati testületek által alapított intézmények esetén a jogügylettel kapcso-
latos döntést a tulajdonos hozza meg, annak képviselője írja alá, de az csak fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. Az egyházi jogi személyek képviseltében megkötött 
szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az csak a jelen törvényben meghatározott jóvá-
hagyással válik érvényessé. A jóváhagyással kapcsolatos testületi döntés a szavazás 
általános szabályai szerint történik, de érvényességéhez a jelenlevők 2/3-os többsége 
szükséges. A jóváhagyás megtörténtével a szerződés a megkötés időpontjára vissza-
menőleges hatállyal jön létre. Jóváhagyás hiányában a szerződésre az érvénytelenség 
jogkövetkezményei alkalmazandók. Az érvénytelenség jogkövetkezményeiből eredő 
kártérítési felelősség érvényesítésénél az e törvény 4. § (3) és (4) bekezdésben foglal-
tak az irányadók. 



 

70 
 

Az egyházközség ingatlanra vonatkozó jogügyleteit az illetékes egyházmegye elnöksé-
ge, az egyházmegye ingatlanra vonatkozó jogügyleteit az egyházkerület elnöksége 
hagyja jóvá és záradékolja. Az egyházmegye elnökségének jóváhagyó vagy azt megta-
gadó döntése ellen az Egyházmegyei Tanácshoz, az egyházkerület elnökségének jóvá-
hagyó vagy azt megtagadó döntése ellen az Egyházkerületi Tanácshoz lehet fellebbez-
ni.  
 
Az Egyházkerület ingatlanra vonatkozó jogügyleteit az egyházkerület elnöksége köti 
meg. A szerződést az Egyházkerületi Tanács hagyja jóvá. A határozat ellen az Egyház-
kerületi Közgyűléshez lehet fellebbezni. 
 
A Magyarországi Református Egyház tulajdonban álló ingatlanra vonatkozó szerző-
dést a Zsinat elnöksége köti meg. A jogügylet előtt be kell szerezni az Elnökségi Ta-
nács véleményét. A jogügyletet a Zsinati Tanács hagyja jóvá. A határozat ellen a Zsi-
nathoz lehet fellebbezni.  
 
Egyházközségi, egyházmegyei tulajdonban álló ingatlanok esetében a fokozatos egy-
házi testület elnöksége az ügyirat kézhezvételét követő 20 napon belül köteles a jóvá-
hagyás megadásáról vagy megtagadásáról írásban nyilatkozni. Amennyiben a fokoza-
tos testület elnöksége az ügyirat kézhezvételétől számított 20 napon belül nem nyilat-
kozik, úgy a szerződést a kézhezvételét követő 20. napon jóváhagyottnak kell tekinte-
ni.  
 
Egyházkerületi, közegyházi ingatlannal kapcsolatos jogügylet jóváhagyását az elnök-
ség köteles a soron következő testületi ülésre beterjeszteni. Amennyiben a felterjesz-
tés hiányos, úgy a határozatot hozó testület elnöksége írásban 8 napos határidővel fel 
kell hívnia a hiányok pótlására azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a hiányt nem pótol-
ja, vagy ismételten hiányosan terjeszti elő a jóváhagyás iránti kérelmet, úgy a rendel-
kezésre álló iratok alapján születik döntés. A jogügylet jóváhagyás akkor tagadható 
meg, ha jogszabályba ütközik, sérti az egyház érdekeit. Ha a fokozatos testület elnök-
sége a jogügyletet jóváhagyja a szerződést záradékkal látja el, és visszaküldi a felter-
jesztő részére. Egyházkerületi, közegyházi ingatlanra vonatkozó jogügylethez mellé-
kelten csatolni kell a jóváhagyó testület határozatát.  
 
Az ingatlannal való gazdálkodásért az ingatlan tulajdonosa a felelős, köteles annak 
állagát a jó gazda gondosságával megőrizni. 
 
A szokásosnál (templom, gyülekezeti ház, lelkészlakás) nagyobb ingatlanvagyonnal 
rendelkező önkormányzati testületek vagyonkezelő bizottságot hozhatnak létre. A 
vagyonkezelő bizottság tulajdonosi jogokat nem gyakorolhat.  
 
Az egyházi ingatlanok használata, kezelése: 
 
Az egyházi ingatlanokat elsősorban egyházi célra kell használni. Ennek hiányában - 
ha jogszabályba nem ütközik - más olyan célokra is használhatók, amelyek nem sértik 
az egyház érdekeit és tekintélyét, nem egyházi célú használathoz, hasznosításhoz a 
tulajdonos egyházi szervezet testületi határozata szükséges, a presbitérium döntésé-
hez a fokozatos egyházi testület elnökségének jóváhagyása is.  
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A testületi határozat meghozatala névszerinti szavazással történik. Az érvényes dön-
téshez a határozatképes testületi ülés szavazásra jogosult tagjainak egyszerű többségi 
szavazata szükséges. 
 
Új épület létesítéséről vagy meglevő építmény felújításáról, átalakításáról a tulajdo-
nos dönt. Amennyiben az építkezés szerkezetet vagy rendeltetést érintő változással 
jár, úgy a tulajdonos egyházi testületének és építési hatóságnak határozatát jóváha-
gyásra meg kell küldeni a fokozatos egyházi testületnek. Amennyiben új építmény 
építéséhez, átalakításhoz, felújításhoz a tulajdonos a saját erőn felül igénybe kíván 
venni más pénzügyi forrásokat is (egyházi, vagy állami pályázatok, segélyek, céltámo-
gatások, stb. útján) - a beruházás megkezdése előtt meg kell küldeni az építkezésre 
vonatkozó pénzügyi tervet a fokozatos egyházi testületnek. Ha az építkezéshez, a fel-
újításhoz, átalakításhoz a fokozatos egyházi testület hozzájárulása szükséges, ahhoz 
jóváhagyás hiányában egyházi támogatás nem nyújtható. Építés, beruházás további 
kérdéseiben az egyházkerület alkothat szabályrendeletet.  
  
A testületi határozat meghozatala névszerinti szavazással történik. A határozat akkor 
érvényes, ha azt a szavazásra jogosult tagok egyszerű többséggel támogatták. Ameny-
nyiben a törvény szerint az építkezés jóváhagyást igényel, a testületi határozatot mel-
lékleteivel (beleértve a hatósági eljáráshoz szükséges dokumentációt) a fokozatos 
egyházi testület elnökségéhez be kell nyújtani. Ha a fokozatos egyházi testület elnök-
sége 20 napon belül határozatáról írásban nem értesíti a kérelmezőt, a kérelem jóvá-
hagyottnak tekintendő. 
 
Amennyiben e törvény szerint az építkezés jóváhagyást igényel, az építési hatóság ha-
tározatát a jóváhagyásra jogosult elnökségnek ellenjegyzés céljából fel kell terjeszteni, 
amelyet 15 napon belül kell ellenjegyezve a kérelmezőnek visszajuttatni. A határidő 
elmulasztása az ellenjegyzés megadásának tekintendő. Az ellenjegyzést meg kell ta-
gadni, ha a hatóság határozata nem a fokozatos egyházi testület által jóváhagyott do-
kumentációt engedélyezte. 
 
Az építkezés pénzügyi tervét a szükséges dokumentumokkal együtt kell a felügyeletet 
gyakorló hatósághoz felterjeszteni. 
 
A jóváhagyást megtagadó határozat ellen a közgyűléshez lehet fordulni, amely 30 na-
pon belül - ha szükséges akár rendkívüli ülésen - elbírálja a panaszt. 
 
Az egyházi jogi személy a tulajdonában levő ingatlanokról ingatlan-nyilvántartást ve-
zet. Az ingatlan-nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi azonosító adatokat, ame-
lyek egy-egy ingatlan tulajdoni lapján szerepelnek: 

1. település,  
2. hrsz,  
3. utca, házszám,  
4. terület nagysága,  
5. rendeltetése,  
6. tulajdonos.  

A nyilvántartás az azonosító adatokon kívül tartalmazza: 
1. az ingatlan birtokosát,  
2. használóját,  
3. a használat módját,  
4. a használat jogcímét,  
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5. a használat időtartamát,  
6. az ingatlan értékét,  
7. az ingatlan terheit a jogosult és a teher összegszerű megjelölésével,  
8. az ingatlannal kapcsolatos szerződés másolatát.  
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18. 

a, Lehet-e az egyháztag lelkiismereti meggyőződéséről vagy egyházhoz 
tartozásáról állami nyilvántartást készíteni? Jogosult-e az egyház tagja 
ezeket önként nyilvánosságra hozni? 
b, Az egyház bírói hatalma hogyan terjed ki az egyháztagra, egyházi tiszt-
ségviselőre, egyházi személyre és egyházi alkalmazottra? Az egyháztaggal 
szemben alkalmazható fegyelmi intézkedések és büntetések. 
 
a, Nyilvántartás az egyháztagságról 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról1szóló 2011. évi CCVI. törvény 5. § (1) alapján a lelkiis-
mereti és vallásszabadság jogával összefüggésben állami hatóság által különleges adat 
nem gyűjthető. Állami hatóság által a lelkiismereti és vallásszabadsággal összefüggés-
ben e törvény hatálybalépésekor nyilvántartott különleges adat kizárólag az érintett 
hozzájárulásával – halála esetén leszármazója hozzájárulásával – továbbítható és 
hozható nyilvánosságra. 
 
(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben a népszámlálás során 
nem kötelező jelleggel, azonosításra alkalmatlan módon gyűjthető adat. 
 
 
b, Az egyház bírói hatalma 
 
Az egyház bírói hatalma nem törvényi előírás alapján, hanem az egyén mint egyház-
tag személyes alávetettségén alapul. Az állami joghatóság és az egyházi joghatóság 
ütközésének esetére állami törvény ad szabályozást: A lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásá-
ról1szóló 2011. évi CCVI. törvény így rendelkezik: 
 
Az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a 
közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. 
 
Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem működtethet és nem 
hozhat létre. Az egyház hitelvei, belső törvénye, szervezeti és működési szabályzata 
vagy azoknak megfelelő más szabályzata (a továbbiakban együtt: belső egyházi sza-
bály) alapján hozott határozat érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazha-
tó, azt az állami hatóságok nem vizsgálhatják. Az egyház belső egyházi szabályon ala-
puló döntését állami szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban 
nem szabályozott belső jogviszonyokból eredő jogviták elbírálására álla-
mi szervnek nincs hatásköre. 
 
Az egyházi személy az egyház belső egyházi szabályában meghatározott, az egyház, 
belső egyházi személy szolgálatában álló természetes személy, aki szolgálatát sajátos 
egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban látja el. 

A lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházak, vallásfelekezetek, vallási 
közösségek jogállásáról szóló állami 2011. évi CCVI. tv. szerint az egyházi személy 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot1
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot1
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szolgálatát sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogvi-
szonyban látja el. A lelkészi és nem lelkészi egyháztagok ennek megfelelően állnak az 
állami és az egyházi jogszabályok hatálya alatt. Előfordulhat, hogy egy adott jogvi-
szonyra az állami jogszabályok és az egyházi jogszabályok is tartalmaznak rendelkezé-
seket. Ilyen esetben az Alkotmánybíróság 32/2003. (VI.4.) AB határozata alapján al-
kotmányos követelmény, hogy egyház és vele jogviszonyban álló személyek közötti, 
állami jogszabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogvitákat az állami bíróságok 
érdemben elbírálják. A határozat értelmében ugyanis ilyen esetben az állami jogsza-
bályok alkalmazása elsőbbséget élvez. 

Az egyház alkalmazásában levő, lelkészi képesítésű és jellegű személyek (egy-
házi személyek) szolgálati viszonya és felelőssége tekintetében az egyházi tör-
vények, minden egyéb alkalmazott munkaviszonya tekintetében pedig a minden-
kori hatályos állami jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

Az egyház tagjának vagy tisztségviselőjének jogellenesen okozott kárért a kártérítési 
felelősség általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. 

Az egyháztagok és a tisztségviselők az egyháznak jogaik és kötelezettségeik gyakorlása 
közben jogellenes magatartással okozott kárért a polgári jogi felelősség szabályai sze-
rint tartoznak felelősséggel. 

A tisztséget nem viselő egyháztaggal szemben alkalmazható fegyelmi bün-
tetések és intézkedések: 
 
Ha az egyháztag olyan kifogásolható magatartást tanúsít, amely a fegyelmi vétség sú-
lyát nem éri el, őt a presbitérium elnöksége intésben részesítheti. Az intés történhet: 
négyszemközt, a presbitérium jelenlétében. 
 
A fegyelmi büntetések egyháztaggal szemben: feddés, megfosztás a választás és vá-
laszthatóság jogától 1–6 évi időtartamra.  
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19. 
a, Ismertesse az egyház nyilvántartásba vételére vonatkozó állami szabá-
lyok lényegét! 
b, Milyen bíróságokat jelöl meg az egyházi törvénykezésről szóló törvé-
nyünk? Sorolja fel az egyházi tisztségviselő fegyelmi vétségeit! 
 
a, Az egyház nyilvántartásba vételére vonatkozó állami szabályok 
 
A 2011. évi CCVI. tv. alapján az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület (a 
továbbiakban: egyesület) egyházként való elismerését az országos népi kezdeménye-
zésben részvételre jogosult, legalább ezer választópolgár aláírásával az országos népi 
kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával az egyesület törvényes képvi-
selője kezdeményezheti. 
 
Az egyesület akkor ismerhető el egyházként, ha 
a) alapcélként vallási tevékenységet végez, 
b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van, 
c) legalább százéves nemzetközi működéssel rendelkezik vagy legalább húsz éve szer-
vezett formában, egyesületként működik Magyarországon, amely húszéves időtar-
tamba beszámít az e törvény hatálybalépése előtt a lelkiismereti és vallásszabadság-
ról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett 
egyházként való működés is, 
d) alapszabályát, létesítő okiratát, belső egyházi szabályát elfogadta, 
e) ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta vagy kijelölte, 
f) képviselői nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége 
nem ellentétes az Alaptörvénnyel, jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más 
jogait és szabadságát, és 
g) az egyesülettel szemben – működése során – nemzetbiztonsági kockázat nem me-
rült fel, 
h) tanai és tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki egészséghez való jogát, az 
élet védelmét, az emberi méltóságot. 
 
Az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: bizottság) a 
népi kezdeményezés alapján az egyesület egyházként történő elismerésére vonatkozó 
javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé. Ha a meghatározott feltételek nem állnak fenn, 
azt a bizottság a javaslathoz kapcsolódóan jelzi. 
 
A bizottság felhívására az egyesület az a)–f) pontok szerinti feltételeket igazolni köte-
les. Az a)–c) pontban meghatározott feltételek fennállásáról a bizottság a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnökének állásfoglalását kéri. 
 
Ha az Országgyűlés valamely egyesület egyházként történő elismerését nem támogat-
ja, az erről szóló döntést országgyűlési határozat formájában kell közzétenni. A közzé-
tételtől számított egy éven belül az egyesület egyházként való elismerésére irányuló 
ismételt népi kezdeményezés nem indítható. 
 
A nyilvántartásba vételi eljárás 
 
A miniszter az e törvénynek az adott egyház bejegyzésére vonatkozó módosítása ha-
tálybalépését követő 30 napon belül az egyházat nyilvántartásba veszi. 
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A nyilvántartás tartalmazza az egyház 
a) nevét, rövidített nevét, illetve a köznyelvben meghonosodott elnevezését, 
b) székhelyét, 
c) képviselőjének nevét, lakóhelyét és a képviselet módját, 
d) ha az egyház ilyennel rendelkezik, címerének és logójának tartalmi leírását. 
 
A nyilvántartásba az egyház létesítő okiratának módosítása esetén be kell jegyezni a 
létesítő okirat módosításának időpontját, valamint a módosítás nyilvántartásba véte-
léről szóló határozat számát és jogerőre emelkedésének időpontját. 
 
A nyilvántartást a miniszter vezeti. 
 
A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba be-
jegyzett adatok változására a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet az egyház 
egészének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egy-
házi szervének képviselője terjesztheti elő, amelynek tartalmaznia kell a belső egyházi 
jogi személyre vonatkozó adatokat, 
b) a nyilvántartás az egyház nyilvántartási száma alatt történik, 
c) a miniszter a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére vonatkozó kérel-
met kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy az az a) pontban foglaltaknak meg-
felel-e. 
 
A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását, valamint a nyilvántartásba vételhez 
szükséges adatokat – a változástól, illetve a létesítő okirat módosításától számított 
tizenöt napon belül – az egyház egészének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi 
jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének képviselője a miniszternek bejelenti. 
Az egyház és a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba bejegyzett adatai nyilváno-
sak. 
 
b, Az egyházi bíróságok, a tisztségviselők fegyelmi vétségei 
 
A tisztséget nem viselő egyháztagok fegyelmi ügyében első fokon az egyházközség 
presbitériuma jár el. 
 
Az egyházi bíróságok a következők: 
a)  az egyházmegyei bíróság, 
b)  az egyházkerületi bíróság, 
c)   a Zsinati Bíróság 
 
Az egyházi tisztségviselő fegyelmi vétségei: 
  
a)  Isten Igéjével, illetve a Magyarországi Református Egyház Hitvallásaival ellentétes 
tanok hirdetése és terjesztése, 
b)  hivatali  jogaival való visszaélés, kötelezettségeinek megszegése, 
c)   az egyházi szolgálatok el nem végzése, vagy akadályoztatás esetén a megfelelő he-
lyettesről való gondoskodás elmulasztása, 
d)  a hivatali teendők végzésében való mulasztás, 
e)   az egyházi anyagi javak hűtlen kezelése, s minden olyan gondatlanság, mellyel az 
egyháznak kárt okoz, 
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f)    olyan cselekmény vagy mulasztás, amely az evangélium mértéke szerinti tiszta 
erkölcsbe ütközik, vagy a viselt egyházi tisztség tekintélyét sérti, az egyház hitelét 
rontja, - és a tisztségéhez szükséget  bizalmat megingatja, 
g)  ellenszegülés,  engedetlenség az egyházi felsőbbségek törvényes rendeleteivel és 
határozataival szemben, 
h)  egyházi felsőbbségnek, egyházi szolgáknak és egyháztagoknak szóban vagy írásban 
történő rágalmazása,  becsületsértés, az egyházi vagy világi hatóságok , vagy nagy 
nyilvánosság előtti hamis vádaskodás, 
i)    a törvényes ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, 
j)    bűncselekmény elkövetése, 
k)  házassági kötelék felróható felbontása. 
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20. 
a, Jelöljön meg olyan egyházakra vonatkozó kérdéseket, amelyekben a 
Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága döntést hozott! 
b, Melyek azok a presbitériumi döntések, amelyekhez az egyházmegye 
jóváhagyása szükséges? Mik a jóváhagyás eljárási szabályai? 
 
a, Alkotmánybíróság által vizsgált kérdések 
 
 
A 4/1993. (II..12.) AB határozat - Ez az ún. első alaphatározat.  Ebben arról dön-
tött az Alkotmánybíróság, hogy milyen kapcsolatot feltételez a jogállamiság az állam 
és az egyházak között. 
 
A 4/1993. (II.12.) AB határozatban az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az állam 
a jogi szabályozásban megkülönböztetheti a vallásszabadság gyakorlására létrejött és 
magukat egyházként nyilvántartásba vétető szervezeteket az egyéb társadalmi szerve-
zetektől. A határozat indokolása szerint az államnak vallási és a lelkiismereti meggyő-
ződésre tartozó más kérdésekben semlegesnek kell lennie. A vallásszabadsághoz való 
jogból az államnak az a kötelessége következik, hogy az egyéni meggyőződés szabad 
kialakításának lehetőségét biztosítsa. Az egyház elválasztása az államtól azonban nem 
jelenti azt, hogy a vallás és az egyház sajátosságait az államnak figyelmen kívül kell 
hagynia. Az Alkotmányból csak a vallásszabadság olyan korlátozásának tilalma követ-
kezik, amely kizárólag a vallásos meggyőződésre, illetve a vallásgyakorlásra vonatko-
zik. Nincs azonban akadálya annak, hogy a jogalkotó a vallás és az egyházak sajátos-
ságait figyelembe véve alkossa meg azokat a jogszabályokat, amelyek a vallásszabad-
ság alapvető jogát érvényre juttatják. A semleges állam nem követheti a különböző 
vallások egyház-felfogásait. Tekintettel lehet viszont mindarra, amiben a vallási kö-
zösségek és az egyházak általában, történelmüket és társadalmi szerepüket illetően 
különböznek az Alkotmány alapján létrehozható (3. §, 63. §, 70/C. §) társadalmi 
szervezetektől, egyesületektől, érdekképviseletektől. Az Alkotmány azt biztosítja, 
hogy a vallási közösségek — az egyesülési jog alapján létrehozható szervezeti formák 
mellett — szabad elhatározásuk szerint igénybe vehetik az állami jog által „egyház”-
ként meghatározott jogi formát is. Az állam e jogintézménnyel van tekintettel az egy-
házak sajátosságaira, és teszi lehetővé, hogy a jogrendbe sajátos minőségükben illesz-
kedjenek. A vallási közösség az általa választott jogi szervezeti formának megfelelő 
jogállást nyeri el; vallási közösség voltából fakadó sajátosságait ennek keretei között 
érvényesítheti. Az Alkotmánybíróság ezen túlmenően az általa a semlegesség elvéből 
következően egyenlően kezelendő egyházak közötti különbségtételt is alkotmányos-
nak tekintette. Ugyanezen határozatában kimondta ugyanis, hogy az egyházak 
egyenlőkként való kezelése szintén nem zárja ki az egyes egyházak tényleges társa-
dalmi szerepének figyelembevételét. Ezt egészíti ki az Alkotmánybíróság a 8/1993. 
(II.27.) AB határozatában, mely szerint nem alkotmányossági kérdés, hogy a hosszú 
történelmi múltra visszatekintő, nagy létszámú egyházak ismertsége, szervezeti 
struktúrája és az állammal való, sok területen begyakorlott együttműködése meg-
könnyíti tagjai számára a vallásgyakorlást ott, ahol ehhez más (gyakran állami) 
intézmények közreműködésére van szükség, mint például egészségügyi vagy akár 
büntetésvégrehajtási intézményekben. A vallásgyakorláshoz való jog érvényesítése a 
gyakorlatban nehezebb vagy könnyebb lehet attól függően is, hogy az illető vallási 
közösség milyen jogi formában szerveződött, illetve egyáltalán öltött-e jogi formát. A 



 

79 
 

vallásszabadsághoz való jog érvényesítésében meglévő gyakorlati különbségek 
azonban alkotmányos határok között maradnak mindaddig, amíg nem diszkrimi-
natív jogi szabályozásból erednek, illetve amíg nem vezetnek arra, hogy bárki val-
lásgyakorlását megakadályozzák. Az indokolás szerint az állam határozza meg, hogy 
magánszemélyek részére milyen feltételekkel, milyen jogi személyek létrehozását teszi 
lehetővé. Alkotmányossági kérdést csupán az vetne fel, ha összehasonlítható szerve-
zetek közül a törvényhozó egyesek számára megadná a jogi személlyé válás, vagy egy 
adott szervezeti forma alapításának lehetőségét, míg másokat önkényesen kizárna 
ebből, vagy aránytalanul nehézzé tenné számukra e jogállás megszerzését. A vallási 
közösségek belátásuk szerint igénybe vehetik a tevékenységükkel összeegyeztethető 
jogi szervezeti formák bármelyikét, de erre nem kötelesek. A vallási közösség az általa 
választott jogi szervezeti formának megfelelő jogállást nyeri el; vallási közösség voltá-
ból fakadó sajátosságait ennek keretei között érvényesítheti, azaz a vallásszabadság 
jogára hivatkozva nem mentesülhet az adott jogi formával járó kogens szabályok alól, 
másrészt nem élvez többletjogokat sem. Nincs olyan jogi rendelkezés – mondja ki a 
határozat indokolása –, amely a vallási közösségeket jogi személlyé válásuk tekinteté-
ben más szervezetekkel szemben hátrányosan megkülönböztetné. Ebben a tekintet-
ben valóban nincs különbség, de van az egyházak és más vallási szervezetek között 
annyiban, hogy az egyházak nagyobb belső autonómiát élveznek, illetve, hogy az Ltv. 
17. § (2) bekezdése ,,egyházi jogi személy” részére ad jogot fakultatív hitoktatásra ál-
lami iskolában.  
 
E körbe sorolandó a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV.28.) Korm. rende-
let kapcsán hozott 970/B/1994. AB határozat. Az indítványozó szerint a rendelet 
2. § (2) bekezdése, mely szerint a Szolgálat négy egyház: a katolikus, a református, az 
evangélikus és a zsidó lelkészeiből áll hátrányos megkülönböztetést jelent egyrészt a 
Szolgálatot alkotó négy egyház és az egyéb bejegyzett egyházak, másrészt pedig a négy 
egyházhoz és az egyéb egyházakhoz tartozó hívő katonák között. Az Alkotmánybíró-
ság visszautalva a 9/1990.  (IV. 25.)  AB határozatára megállapította, hogy a diszkri-
mináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden, még a végső soron nagyobb társadalmi 
egyenlőséget célzó megkülönböztetés is tilos. A megkülönböztetés tilalma arra vonat-
kozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell 
kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és 
körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a 
jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni. Rámuta-
tott arra is, hogy az azonos személyi méltóság jogából esetenként következhet olyan 
jog is, hogy a javakat és esélyeket mindenki számára (mennyiségileg is) egyenlően 
osszák el. De ha valamely – az Alkotmányba nem ütköző – társadalmi cél, vagy vala-
mely alkotmányos jog csakis úgy érvényesíthető, hogy e szűkebb értelemben vett 
egyenlőség nem valósítható meg, akkor az ilyen pozitív diszkriminációt nem lehet 
alkotmányellenesnek minősíteni. Az Alkotmánybíróság visszautalt a 16/1991. (IV. 
20.) AB határozatára is, amelyben azt állapította meg, hogy ha jogszabály nem eleve 
jogosultakat különböztet meg, a megkülönböztetés korlátja a pozitív diszkrimináció 
elvi határa: az egyenlő méltóságú személyként való kezelés feltétlen betartása, illet-
ve az Alkotmányban megfogalmazott alapjogok meg nem sértése. Ezen belül csak az 
követelhető meg, hogy a nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka legyen, azaz ne minősül-
jön önkényesnek. A „történelmi” egyházak csoportjának megjelölése az egyházak 
létrejöttének valóságos hazai történetiségére utaló kifejezés. Ezért e megjelölés ön-
magában nem valósít meg az Alkotmányban tiltott diszkriminációt. Az Alkotmány-
bíróság hivatkozott a 4/1993. (II. 12.) határozatára is, amelyben megállapította: Az 
állam és az egyház elválasztásának módja, következetessége, szigorúsága minden or-
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szág sajátos történelmi körülményei szerint alakul. Az Alkotmány 60. § (3) bekezdése 
mai értelme nem választható el sem az egyházaknak a magyar történelemben betöl-
tött szerepétől (beleértve a szekularizáció lefolyását is), sem jelenkori tényleges mű-
ködésüktől, sem a folyó társadalmi átalakulástól. Az egyházak egyenlőkként való ke-
zelése szintén nem zárja ki az egyes egyházak tényleges társadalmi szerepének figye-
lembevételét. A 9/1990. (IV.25.) AB határozatban kifejtett lehetséges pozitív diszkri-
mináció példájaként hozható a 4/1993. (II.12.) AB határozat további rendelkezése, 
mely szerint a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. 
évi XXXII. törvényt (Etv.) alapján a kárpótolt egyházak és a többi egyház, illetve más, 
hasonló tulajdoni károkat szenvedett szervezetek közötti különbségtételt az Alkot-
mánybíróság nem találta alkotmányellenesnek, az Alkotmány 70/A. §-ába ütközőnek. 
A határozat indokolása szerint alkotmányellenes megkülönböztetés csak összehason-
lítható jogosultak vagy kötelezettek között vethető fel. Az Etv.-ben kedvezményezett 
egyházak nem vethetők össze bármely, nem gazdasági célú jogi személlyel, hanem 
csakis összehasonlítható funkciójú, szerepű, nagyságrendű és autonómiájú jogi sze-
mélyekkel, amelyek tulajdona szintén szorosan kötődik valamely alapvető jog ellátá-
sához. Az egyházak nem körülhatárolt résztevékenységre vagy meghatározott érdekek 
képviseletére szerveződnek, mint a gazdasági társaságok vagy az egyesületek, pártok, 
szakszervezetek, hanem egy lényeges alapjog, a vallás gyakorlására. A vallás viszont a 
hívő számára a teljes személyiséget és az élet minden területét érinti és meghatározza. 
A vallásszabadság garantálásától pedig elválaszthatatlan az egyházak működőképes-
sége, és az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségéből fakadóan annak az ál-
lam általi biztosítása. 
 
A 10/1993. (II.27.) AB határozatban az Alkotmánybíróságnak a vallások közötti 
különbségtétel lehetőségéről kellett volna határoznia az indítvány alapján, de végül is 
a döntés nem erről született. Az Alkotmánybíróság nem találta alkotmánysértőnek a 
Munka Törvénykönyve (Mt.) 125. § (4) bekezdését, mely szerint ,,A munkaidő beosz-
tásának a munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását a munkaügyi miniszter 
évenként szabályozza. E változtatás során azonban vasárnap nem nyilvánítható mun-
kanappá.” Az ügyben az indítványozók a vallásos magyarországi zsidóság képviselői-
ként arra hivatkoztak, hogy a zsidó vallás legalapvetőbb szabályai közé tartozik a 
szombati munkavégzés tilalma, így sérelmezték, hogy a munkaügyi miniszter a mun-
kaszüneti napok miatt indokolt megváltoztatása során a vasárnapot nem nyilvánít-
hatja munkanappá. Véleményük szerint az a szabályozás, hogy a munkaügyi minisz-
ter a szombatot bármikor munkanappá nyilváníthatja, súlyosan sérti a vallásos zsidó-
ság érdekeit, és az állampolgári egyenlőség elve sérelmet szenved. Ugyancsak aggá-
lyosnak tartották azt a szabályozást, hogy húsvéthétfő és karácsony munkaszüneti 
nap, vagyis az állam a keresztény vallások legnagyobb ünnepein biztosítja azt, hogy ne 
kelljen munkát végezni. A beadvány szerint az állampolgári egyenlőséget sérti, hogy a 
szabályozás a zsidó vallás legnagyobb ünnepein nem biztosít lehetőséget a munka-
szüneti napként való ünneplésre. Az indítványozók álláspontja szerint az Alkotmány-
nak a vallásszabadságról rendelkező 60. §-ából következik az egyes vallások közötti 
különbségtétel tilalma. A határozat szerint az Mt. alapvetően olyan ünnepeket nyilvá-
nít munkaszüneti nappá, amelyeket a társadalom túlnyomó része — vallási meggyő-
ződésétől függetlenül — ünnepnek tart, hozzájuk családi és népszokások kötődnek. 
Így nem állítható, hogy a karácsonyt vagy a húsvétot csak a gyakorló hívő keresztény 
emberek ünnepelnék. A népszokások súlyát jelzi az is, hogy a keresztény országokban 
sem ugyanazok a legnagyobb ünnepek és munkaszüneti napok, például sok országban 
vízkereszt vagy Nagyboldogasszony napja kiemelkedő jelentőségű ünnep. Ezekben az 
ünnepekben ma már a vallási és a világi elemek erősen keverednek. Az, hogy az állam 
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munkaszüneti nappá nyilvánítja némelyiket, nem azok vallási tartalmának szól, ha-
nem a társadalom elvárásain és gazdaságossági megfontolásokon nyugszik. Az állam-
polgárok többsége ezeket a napokat — azok vallási tartalmával való azonosulás nélkül 
is — családi körben, hagyományokat követve, vagy akár pihenéssel szereti eltölteni. 
Ezzel szemben a beadványban említett két legnagyobb zsidó ünnep (Ros Hasana, va-
gyis a zsidó újév, és Jóm-Kippur, azaz engesztelő nap) megünnepléséhez hasonló tár-
sadalmi hagyomány nem kötődik. A munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek meg-
állapításában a törvényhozót általában társadalmi hagyományok és elvárások vezet-
ték, és nem valamely egyház előnyben részesítése. A vasárnapi pihenőnap szokása 
pedig a hagyományokon alapul, s ez ma már a világ nagy részén egységes gyakorlat; 
kétségtelen eredeti vallási tartalma, azonban ezt már rég elvesztette; jelenlegi, ki-
mondottan világi jellegű célja az, hogy az állampolgárok számára egységes heti pihe-
nőnapot biztosítson. Ekként az Alkotmánybíróság a kérdést nem a vallások közötti 
különbségtételként vizsgálta. 
 
Ezt követte a nagy vitát kiváltó 22/1997. (IV.25.) AB határozat, amely a közokta-
tási törvény vonatkozásában mondta ki, hogy alkotmányos követelmény, hogy az ál-
lam vagy a helyi önkormányzat az egyházi jogi személyek által fenntartott közoktatási 
intézmények működéséhez a hasonló állami és önkormányzati intézményekével azo-
nos mértékű költségvetési támogatáson kívül olyan arányú kiegészítő anyagi támoga-
tást nyújtson, amilyen arányban ezek az intézmények állami vagy önkormányzati fe-
ladatokat látnak el.  
  
A 32/2003 (VI.4.) AB határozat tette először lehetővé a világi bíróságok számára, 
hogy egyházi intézmények határozatát állami bíróság felülbírálja. Az Alkotmánybíró-
ság az Alkotmány 57. § (1) bekezdése és 60. § (3) bekezdése alapján megállapította, 
hogy a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. 
törvény 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazása során alkotmányos követelmény, 
hogy egyház és vele jogviszonyban álló személyek közötti, állami jogszabályokon ala-
puló jogviszonyokból eredő jogvitákat az állami bíróságok érdemben elbírálják. 
 
b, Az egyházmegyei jóváhagyásra szoruló presbitériumi döntések 
 
Egyházalkotmányunk 58. §-a szerint a presbitérium határozata csak az egyházmegyei 
közgyűlés jóváhagyása után válik érvényessé, ha: 
a) az egyházközségek addigi beosztásának és egymáshoz való viszonyának a változta-
tására, új egyházközség szervezésére, vagy az egyházközségeknek több önálló egyház-
községekre való megosztására, 
b) új lelkészi állás szervezésére, illetve létező megszüntetésére vonatkozik, 
c, ingatlan vagyon szerzésére, megterhelésére vagy elidegenítésére, kölcsön felvételé-
re, 
d, ajándék, örökség elfogadására vagy visszautasítására ,  
e) műemlék vagy műemlék jellegű ingatlanra, műkincs vagyonra, egyházi tulajdon 
átalakítására vagy építkezésre vonatkozik. 
 
A jóváhagyási rendet a gazdálkodásra vonatkozó egyházi jogszabályok állapítják meg. 
 
Ennek megfelelően: 
 



 

82 
 

Egyházközségi, egyházmegyei tulajdonban álló ingatlanok esetében a fokozatos egy-
házi testület elnöksége az ügyirat kézhezvételét követő 20 napon belül köteles a jóvá-
hagyás megadásáról vagy megtagadásáról írásban nyilatkozni.  
Amennyiben a fokozatos testület elnöksége az ügyirat kézhezvételétől számított 20 
napon belül nem nyilatkozik, úgy a szerződést a kézhezvételét követő 20. napon jóvá-
hagyottnak kell tekinteni. 
 
Egyházkerületi, közegyházi ingatlannal kapcsolatos jogügylet jóváhagyását az elnök-
ség köteles a soron következő testületi ülésre beterjeszteni. Amennyiben a felterjesz-
tés hiányos, úgy a határozatot hozó testület elnöksége írásban 8 napos határidővel fel 
kell hívnia a hiányok pótlására azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a hiányt nem pótol-
ja, vagy ismételten hiányosan terjeszti elő a jóváhagyás iránti kérelmet, úgy a rendel-
kezésre álló iratok alapján születik döntés. 
 
A jogügylet jóváhagyás akkor tagadható meg, ha jogszabályba ütközik, sérti az egyház 
érdekeit. 
 
Ha a fokozatos testület elnöksége a jogügyletet jóváhagyja a szerződést záradékkal 
látja el, és visszaküldi a felterjesztő részére. Egyházkerületi, közegyházi ingatlanra 
vonatkozó jogügylethez mellékelten csatolni kell a jóváhagyó testület határozatát.  
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21. 
a, Jogosult-e az egyház közcélú adomány utáni kedvezmény igénybevéte-
lére jogosító igazolás kiadására? 
b, Melyek az egyházközség éves gazdálkodásának kötelező dokumentu-
mai, hogyan valósul meg ezek ellenőrzése? 
 
a, Az adóigazolás kiállításának lehetősége 
 
Az állami 1997. évi CXXIV.tv. rendelkezései szerint az egyház, a belső egyházi jogi sze-

mély a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti adomány, valamint a sze-

mélyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti közcélú adomány utáni kedvezmény igénybevé-

telére jogosító igazolás kiállítására jogosult. 

Az egyház, egyéb egyházi jogi személy a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minő-

sülő tevékenysége támogatása érdekében részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott tá-

mogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz vagy térítés nélkül nyújtott szolgáltatás alapján 

jogosult az igazolás kiadására. 

Az adomány (közcélú adomány) összegét és annak felhasználásának adatait a személyes ada-

tok védelmét biztosító jogszabályok, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságának szabályai 

szerint bárki megtekintheti és arról saját költségére másolatot készíthet. 

 
b, Az egyházközség gazdálkodásának kötelező dokumentumai és azok el-
lenőrzése 
 
A költségvetés és az éves költségvetési beszámoló - zárószámadás 
 
A gazdálkodás első legfontosabb dokumentuma az éves pénzügyi terve, azaz a költ-

ségvetése. A gazdálkodásról szóló 2002. évi I. egyházi törvény 2. §-a alapján az ön-

kormányzati testületek és az intézmények éves költségvetés alapján gazdálkodnak.  

Az önkormányzati testület költségvetése az illetékes testület határozata alapján válik 
elfogadottá. Az egyház alkotmányában és más egyházi törvényekben felhatalmazottak 
a költségvetést jóváhagyják vagy átdolgozásra, illetőleg módosításra visszaadják.  
 
A költségvetésben az egyes előirányzatokat az ellátandó feladatokhoz igazodóan rész-
letesen kell megtervezni, előterjeszteni, elfogadni, elszámolni.  
 
Az egyház alkotmányában, illetve más egyházi törvényben felhatalmazottak, vagy az 
intézmény fenntartó testülete a hozzá felterjesztett költségvetést jóváhagyja, illetve 
csak akkor adhatja vissza és utasíthatja készítőjét átdolgozásra, ha a költségvetés 

– hiányos,  
– jogszabályokkal ellentétes,  
– az egyház anyagi érdekeit sérti,  
– kiadásaihoz a fedezet nem biztosított.  

Az elfogadott költségvetést – amennyiben az egyház alkotmánya előírja – jóváhagyás-
ra fel kell terjeszteni. Ha a jóváhagyásra felhatalmazott a benyújtástól számított 30 
napon belül észrevételt nem tesz, akkor a költségvetés jóváhagyottnak tekintendő. 
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Önkormányzati testületek költségvetésének megtervezése és előterjesztése a gazdasá-
gi bizottságnak a feladata. A gazdasági bizottság a tárgyévi költségvetést köteles leg-
később a tárgyév január 31. napjáig a döntéshozó testület elé terjeszteni. A költségve-
tés végrehajtásának felügyelete a testület gazdasági bizottságának feladata. A felügye-
let gyakorlásához a testület elnökségének a számvizsgáló bizottság rendelkezésére kell 
bocsátania a negyedéves, féléves, háromnegyed éves költségvetési beszámolót (zá-
rást), legkésőbb a tárgyalt időszakot követő hónap 30. napjáig. 
 
Az éves költségvetési beszámoló testületi jóváhagyásának határideje egyházkö-
zségek esetében a tárgyévet követő február 28. napja, intézmények esetében a tárgy-
évet követő március 31. napja, egyházmegyék, egyházkerületek és a közegyház eseté-
ben a tárgyévet követő május 31. napja. 
 
Valamennyi egyházi testület és önálló gazdálkodású intézmény költségvetése a naptá-
ri év január 1. napjától a naptári év december 31. napjáig terjedő időszakra készül. A 
tárgyévi költségvetés elfogadásáig a jogszabályokban meghatározott, illetve határidős 
ki- és befizetéseket a gazdálkodó testület vagy intézmény az előző év költségvetésének 
megfelelően teljesíti, majd a költségvetés elfogadása után elszámolja. 
 
A számvitel 
 
A számvitel a gazdálkodási tevékenység dokumentálását, könyvelését, a bizonylatok 
kezelésének rendjét jelenti. 
 
Könyvelni kell mind az egyházi, mind az állami források bevételét és felhasználását, s 
valamennyi bejövő és kimenő tételt a valódiság elvének megfelelően. 
 
Magyarország éves költségvetésétől közvetlenül vagy közvetve kapott pénzeszközöket 
a kedvezményezett testületek és intézmények kötelesek költségvetésükben maradék-
talanul megjeleníteni. Az állami költségvetési támogatások felhasználásának és el-
számolásának rendjét Magyarország törvényei és alacsonyabb rendű jogszabályai, az 
egyház és az állam közötti megállapodások és belső egyházi útmutatások együttesen 
határozzák meg. 
 
Az önálló jogi személyiségű testületek és intézmények jogosultak vállalkozási tevé-
kenység folytatására, azonban kizárólag a vonatkozó állami jogszabályok betartásával. 
A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos határozatokat haladéktalanul meg kell kül-
deni a felettes egyházi hatóságnak. A vállalkozási tevékenységet folytató egyházi tes-
tület, intézmény köteles a számviteli és beszámolási rendjét a vonatkozó állami jog-
szabályoknak megfelelően átalakítani. 
 
Az önállóan gazdálkodó testületek és intézmények éves költségvetésükben kötelesek 
tételesen kimutatni minden tervezhető bevételüket, illetve minden tervezhető kiadá-
sukat, utóbbinál különösen is a személyi, ügyviteli, működési, karbantartási, felújítási 
és beruházási kiadásokat, valamint a várható közterheket, adókat és a befizetendő 
közegyházi hozzájárulásokat. A költségvetésnek tartalmaznia kell – az előre nem lát-
ható kiadásokra tekintettel – tartalékösszeget is. 
 
A költségvetést mind a választott testületek, mind az önálló gazdálkodásra jogosult 
intézmények kötelesek a gazdálkodási törvény mellékletében meghatározott nyom-
tatványon elkészíteni. 
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Az önállóan gazdálkodó testületek és intézmények kötelesek – a gazdálkodási törvény 
mellékletében meghatározott számviteli nyomtatványokat felhasználva – gazdálkodá-
sukról okmányolt, áttekinthető könyvelést vezetni. A könyvelés történhet hagyomá-
nyos és számítógépes eljárással, utóbbi esetben azonban köteles az önkormányzati 
testület illetve az intézmény vezetője gondoskodni arról, hogy egy-egy lekönyvelt idő-
szak dokumentumai kinyomtatott formában is rendelkezésre álljanak. 
 
A pénztár-, bankszámla-, betét és értékkezelés részletes rendjét, a könyvvitel és a bi-
zonylatolás általános és formai szabályait a gazdálkodási törvény mellékleteként meg-
jelenő szabályzat rögzíti. 
 
Az önkormányzati testület és intézménye köteles gondoskodni arról, hogy a gazdál-
kodás és az ellenőrzés elkülönítetten történjen. Az önkormányzati testület és intéz-
ménye költségvetési beszámolóját a számvizsgáló bizottság terjeszti a testület elé. Az 
előterjeszthetőség feltétele az önkormányzati testület számvizsgáló bizottságának a 
gazdálkodási törvény 29. § (a-g) pontjaira kiterjedő nyilatkozata. 
 
A költségvetési beszámoló elfogadása annak az önkormányzati testületnek a joga, 
amely a költségvetést elfogadta. A költségvetést megerősítő fokozatos egyházi testület 
jóváhagyja a beszámolót vagy jogosult a költségvetési beszámolót és mellékleteit 
számvizsgáló testülete bevonásával felülvizsgálni, észrevételeit megtenni, és – indo-
kolt esetben – eljárást kezdeményezni. 
 
Minden anyagi (pénzbeli vagy természetbeni) értékkel kapcsolatos határozatot vagy 
intézkedést írásban kell rögzíteni. 
 
Felügyeleti ellenőrzés 
 
A fokozatos egyházi testületek felügyeleti jogukat az egyházalkotmányban 
kapott felhatalmazásuknál fogva az alábbi rend szerint gyakorolhatják:  
 
Az egyházmegye felügyeli az egyházközségek gazdálkodását. 
 
A fokozatos egyházi testület jogosult a közvetlenül kebelébe tartozó testületek és in-
tézmények költségvetését és költségvetési beszámolóját (zárószámadását) megvizs-
gálni, azokkal kapcsolatban 30 napon belül észrevételeket tenni, módosításokra és 
átdolgozásra határozatot hozni, illetve azokat jóváhagyni. Amennyiben a jóváhagyás-
ra jogosult 30 napon belül nem nyilatkozik, a költségvetés vagy költségvetési beszá-
moló (zárószámadás) érvényessé válik. 
 
Az illetékes fokozatos egyházi testület a vizitáció alkalmával köteles ellenőrizni a köz-
egyházi befizetések teljesítését. A teljesítés elmaradása esetén az ellenőrzést végző 
testület illetve megbízottja legfeljebb 30 nap haladékot adhat a befizetés teljesítésére. 
A befizetés elmaradása ezek után a gazdálkodásért felelős személy(ek) fegyelmi fele-
lősségre vonását vonja maga után. 
 
Az illetékes fokozatos egyházi testület köteles ellenőriztetni a gazdálkodási törvény 
mellékletében előirt szabályzatok és nyomtatványok bevezetését és használatát. Mu-
lasztás esetén az ellenőrzést végző testület illetve az ellenőrzéssel megbízott személy a 
hiánypótlásra legfeljebb 30 napos haladékot adhat.  
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Az illetékes fokozatos egyházi testület köteles ellenőriztetni, hogy a pénzkezelés, a 
számvitel, valamint az ingatlan és ingó vagyon kezelése megfelel-e a gazdálkodási tör-
vényben és végrehajtási utasításában foglaltaknak. Mulasztás esetén az ellenőrzést 
végző testület illetve az általa megbízott személy köteles az illetékes testület összehí-
vását kezdeményezni, a szükséges intézkedések megtételére vonatkozó – határidőkkel 
pontosított – határozatok meghozatalát szorgalmazni. 
 
A felügyeleti joggal bíró fokozatos testület jogosult az önálló gazdálkodású testület és 
intézmény költségvetésben meghatározott, illetve költségvetésen kívüli gazdasági 
ügyleteit megismerni, azokat véleményezni, jóváhagyni vagy a gazdálkodási törvényi 
előírásoknak megfelelő átdolgozásra visszaadni. E jog gyakorlásához szükséges, hogy 
a felügyelt testület e gazdasági ügyleteket előzetes egyeztetésre, a felügyeletre jogosult 
testülethez felterjessze. Amennyiben a felügyeletet gyakorló testület a felterjesztésre 
30 napon belül nem tesz észrevételt, a gazdasági ügylet végrehajthatónak tekinthető. 
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22. 
a, Milyen fő típusai ismertek Európában az állam és az egyház kapcsola-
tának? Jelöljön meg az egyes típusokba tartozó 2-2 államot! Mely típusba 
sorolható be az állam és az egyházak kapcsolata Magyarországon? 
b, Adjon rövid ismertetést a Magyar Református Egyház 2009. május 22-
én elfogadott Alkotmányáról! 
 
a, Az állam és az egyházak kapcsolatának modelljei 
 

a, az állam és az egyház egységére épülő rendszerek 
államegyházság, 
egyházállamiság, 

b, az állam és az egyház elválasztására épülő rendszerek 
egyház feletti állami fennhatóság, 
az együttműködésen alapuló (koordinációs) rendszer, 

c, a teljes elválasztásra épülő rendszer. 
 

Az államegyházság (bizantinizmus) 
 
Jellemzői: a vallást és az egyházat a politika tartja teljes egészében hatalma alatt.  
Mind az egyházi, mind a világi hatalomnak az uralkodó a feje. Az állami hatalom 
szervezi és rendezi az egyház életét, ad ki jogszabályokat, melyek minden külön beik-
tatás nélkül részei az egyházjog rendszerének, tehát az állam az egyház szervezetét és 
igazgatását illetően is jogosult rendelkezéseket hozni. Az egyházi intézmények szerve-
zetének, feladatkörének szabályai állami törvényekben is megjelennek.  
Ez a rendszer alakult ki az ún. bizantikus államokban: Oroszországban 1918-ig, a 
Szerb Fejedelemségben 1831-től 1931-ig, Romániában 1864-től 1946-ig, Bulgáriában 
1878-től 1946-ig. Európában ma Görögországra jellemző leginkább ez a rendszer, 
ahol ez az 1883-as bevezetése óta ma is működik. Ilyennek tekinthető még Anglia, 
Skócia, Norvégia, Finnország és Dánia.  
 
Egyházállamiság 
 
A vallási rend uralja és határozza meg az állami rendet. A mintát a Biblia adja, benne 
Ószövetség: Izrael királyságai, Újszövetség: Jézus királysága. 
 
Ma jellemzően az iszlám államokban találunk rá példát, ilyen iszlám állam a Khomei-
ni utáni Irán. Szentpéteri Kun Béla, továbbá a mai katolikus egyházjogászok közül 
Erdő Péter és Schanda Balázs ide sorolják a kommunista ideológia és annak szervei 
alá rendelt államokat, melyek bár nem vallási jellegű, de erőteljesen ideológiai befo-
lyás alatt álló rendszert jelentettek, ahol az ateista világnézet az állami szervek felett 
álló hivatalos ideológia volt. Az állami (kommunista párt) hatalom a vallás, a vallási 
intézmények teljes háttérbe szorítására törekedett.  
 
Az egyház feletti állami fennhatóság 
 
Az egyház feletti állami fennhatóság elismeri az egyházak bizonyos fokú önállóságát 
azok belső ügyeinek tekintetében, de egyéb tekintetben az egyház az állam felügyelete 
alatt áll, és megengedett az állam beavatkozása. Ilyen beavatkozásnak tekinthető: az 
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egyházi tisztségek betöltésénél az állami jóváhagyás, az egyházi vagyon kezelésének 
ellenőrzése, az állami és egyházi illetékességi összeütközések esetén a döntés állami 
jogosultságként történő igénylése. Ilyennek tekintendő a református egyház esetében 
a II. Lipót által alkotott 1790. évi XXVI. törvénycikk alapján kialakult viszony. Gya-
korlatilag - több-kevesebb módosítással - ez az elv érvényesült Magyarországon az 
egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról és az Állami Egy-
házügyi Hivatal megszüntetéséről szóló 1989. évi 14. számú tvr. megalkotásáig. 
 
Főbb jellemzői a II. világháború végéig: Az elismert (bevett) egyházak köztestületek, 
az állam beszedi az egyházaknak járó adót, a történeti egyházak főbb tisztségviselői 
felsőházi tagok, az egyháztagságot állami törvény rendezi. 
 
A koordinációs rendszer 
 
Az állam és az egyház is elismeri a másik teljes önállóságát, de a mindennapi élet dik-
tálta szükségletek alapján egymást kölcsönösen támogatják. Alapja a vallásszabadság. 
Az egyén élvezi a hitének megválasztása, annak terjesztése területén a teljes szabad-
ságot, életét hitbéli meggyőződésével összhangban élheti. Jelenti az állam világnézeti 
semlegességét, azt, hogy az állam egyetlen vallással sem azonosulhat, nem foglalhat 
állást világnézeti kérdésekben, minden világnézeti meggyőződés egyenrangú, azoktól 
az állam egyforma távolságot tart. Az egyházak nem épülnek be az államszervezetbe,  
mentesülnek az állami felügyelet alól. Mivel azonban az államok polgárai tagjaik egy-
házuknak, az egyházak nagyon jelentős közéleti, közhasznú (oktatási, szociális, karita-
tív, stb.) tevékenységet fejtenek ki, a teljes elválasztás nem valósulhat meg, az állam 
és az egyházak viszonyát az együttműködés kell, hogy jellemezze.  
 
A teljes elválasztás rendszere 
 
Alapja a szabad egyház szabad államban elve. Ez az elv a kálvini reformációval szoro-
san összefüggő egyházalkotmányi alapelv, amely a kálvinizmus kialakulásának törté-
nelmi-társadalmi körülményeivel kapcsolatos. Jellemző országa Franciaország, az 
USA. 
 
b, A Magyar Református Egyház Alkotmánya 
 
Preambulum 
 
A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország terüle-
tén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-
medencében élő, a reformációhoz csatlakozott nemzetiségekkel. A XVI. században a 
történelmi Magyarország két, majd három részre szakadását követően a nyugati or-
szágrész az ausztriai Habsburg birodalom uralma alá került. A keleti részen az Erdélyi 
Fejedelemség teremtett független államot. A kettő között a török uralom alatt élő hó-
doltság alakult ki, változó határokkal. A török kiűzését követően Erdély megőrizte 
önállóságát. A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Deb-
recenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. A trianoni 
békediktátum kiadásáig a Kárpát-medence reformátussága egy államszervezet terüle-
tén élt, de a nyugati illetve keleti kivándorlások következtében már létrejött a „Tenge-
rentúli Egyházmegye" az Amerikai Egyesült Államok területén illetve az „Óromániai 
Egyházmegye" a Román Királyság területén. Az első világháborút követően a vissza-
maradt magyarországi területeken kívül Ausztriában, a Csehszlovák Köztársaság, 
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Románia és Jugoszlávia területén éltek magyar reformátusok. Az átmeneti visszacsa-
tolásokat követően a helyzet 1989/90-ig változatlan maradt. A változásokat követően 
a Kárpát-medencei reformátusság Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiá-
ban, Horvátországban és Szlovéniában él. Nyugat-Európában az Amerikai Egyesült 
Államok és Kanada területén részben önálló, részben az adott ország református egy-
házi szervezetébe tagoltan élnek magyar reformátusok. További több tucatnyi ország-
ban vagy önálló gyülekezetben vagy szorosabb-lazább egyházi szervezetben élnek, 
szolgálnak magyar reformátusok. A XXI. század elejének további történelmi változá-
sai következtében a Kárpát-medence magyar reformátussága – Kárpátalja, Szerbia és 
Horvátország kivételével – egy államszövetség, az Európai Unió területén él. Az egy-
kor erőszakkal szétszakított Magyar Református Egyház szervezeti egysége fokozato-
san ismét helyreállítható. Az egység helyreállítás annál inkább megvalósítható, mivel 
a magyar reformátusság Isten igéje, óegyházi hitvallások, a Heidelbergi káté, a II. 
Helvét hitvallás alapján folyamatosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét. Őrizte 
istentiszteleti rendjének közös alapelveit, a sákramentumok – a keresztség és úrva-
csora – kiszolgáltatásában egységét soha fel nem adta. A református keresztyén neve-
lés, a pásztori szolgálat, a misszió, a keresztyén szolgáló szeretet, a paritáson alapuló 
zsinat-presbiteri kormányzat és az egyházfegyelem gyakorlásának alapelvei az egysé-
get és az összetartozást soha nem vonták kétségbe, mint ahogy a nem magyar anya-
nyelvű reformátusokkal való egységet sem. A szervezeti egység helyreállítása érdeké-
ben a csatlakozó egyházak közös alkotmányukat az alábbiak szerint fogadják el. 
 

1. fejezet 
Hitéleti alapok, közös hitvallásaink 

 
1.§ (1) A Magyar Református Egyház Jézus Krisztus egyetlen egyetemes, keresztyén 
egyházának része, amely Krisztus testéhez tartozik. Egyedüli fejének az Úr Jézus 
Krisztust vallja, s a teljes Szentírás alapján hite kifejezőjéül az Apostoli Hitvallást, a 
II. Helvét Hitvallást (1566) és a Heidelbergi Kátét (1563) fogadja el. 
(2) A Magyar Református Egyház részegyházai a hitvallás, a tanítás, és a hagyomá-
nyok azonosságánál fogva zsinati egységben élnek. Minden magyar nyelvű református 
egyházzal, hitbeli, lelki és szeretetközösséget alkotnak, és az egész világ református 
egyházaival testvéri kapcsolatot tartanak fenn. Az egyetemes keresztyén anyaszent-
egyház közösségében minden keresztyén egyházzal ökumenikus kapcsolatok kialakí-
tására és fenntartására törekednek. 
 

2. fejezet 
A közös alkotmány hatálya 

 
2.§ A Kárpát-medencei református egyházak a közös alkotmány elfogadásával fejezik 
ki egységüket. 
3.§ Az alkotmány hatálya a ratifikáció által csatlakozó egyházakra terjed ki. 
4.§ A csatlakozását csak olyan egyház kérheti, amely saját működési területén állami-
lag elismert. 
5.§ A Magyar Református Egyházhoz csatlakozhatnak a ratifikáló egyházak valamely 
választott egyházkerülete, ennek hiányában országos egyház útján a Kárpát-
medencén kívüli magyar református egyházak, illetve szervezett református egyház 
hiányában gyülekezetek is. 
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3. fejezet 
Az egyháztagság 

 
6.§ A Magyar Református Egyház tagjai mindazok, akik a keresztség sákramentumá-
ban részesültek, és – a történelmi jogfolytonosság alapján - magukat a magyar refor-
mátus egyházhoz tartozónak vallják, éljenek ők bárhol a világban, és legyenek magyar 
vagy más anyanyelvűek. 
7.§ Teljes jogú egyháztag az, aki a református egyház rendje szerint konfirmációs fo-
gadalmat tett, aki a református egyház hitvallásai és törvényei szerint él, az egyház 
anyagi terheinek hordozásában részt vállal, és aki valamelyik egyházközségnek nyil-
vántartott választójoggal rendelkező tagja. 
8.§ A választójog és választhatóság kérdésében az egyes részegyházak belső jogszabá-
lyai az irányadóak. 
 

4. fejezet 
Istentiszteleti és ügyviteli nyelv 

 
9.§ A Magyar Református Egyház közös istentiszteleti és ügyviteli nyelve a magyar. 
10.§ Azon részegyházak, amelyek területén más liturgiai nyelv és ügyviteli nyelv is 
hivatalos, azt a belső jogrendjük szerint változatlanul használják. 
 

5. fejezet 
Az egyházigazgatás alapelvei 

 
11.§ A Magyar Református Egyház részegyházai a Szentírás és hitvallásai alapján, az 
egyetemes papság elve, és a zsinat-presbiteri kormányzati elvek szerint igazgatják 
magukat. 
12.§ Az Egyház a jelen törvény 6. fejezetében meghatározott szervezeti egységei egy-
házi törvény által szabályozott önkormányzati joggal rendelkeznek. 
 

6. fejezet 
Szervezeti egységek 

 
Az egyházközség 

 
13.§ Az egyház szolgálata a gyülekezetben valósul meg, ahol annak tagjai Isten Szent-
lelkének segedelme által meghallgatják és befogadják az evangéliumot, és annak en-
gedelmeskednek. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, 
az istentisztelet, a szeretetszolgálat, misszió és a keresztyén élet hitvallásainknak 
megfelelő folytatására alakult szervezete. 
14.§ Az egyházközség legkisebb illetve legnagyobb létszámára, formájára, egyházszer-
vezeti jogaira és kötelezettségeire a részegyházak belső rendelkezései az irányadóak. 
 

Az egyházmegye 
 
15.§ Az egyházmegye egy adott területen működő egyházközségeknek a közös hitéleti, 
missziói, oktatási, diakóniai feladatok megvalósítására szervezett közössége. Feladata 
az egyházi kormányzás, felügyelet, közigazgatás és fegyelmezés. 
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Az egyházkerület 
 
16.§ Az egyházkerület egy adott területen működő egyházmegyék közös hitéleti, misz-
sziói, oktatási, diakóniai feladatok megvalósítására szervezett közössége. Feladata a 
lelkészképzés, lelkész-szentelés, az egyházi kormányzás, felügyelet, közigazgatás és 
fegyelmezés. 
17.§ Amennyiben valamely részegyházban az egyházkormányzat szervezése nem teszi 
szükségessé valamely szervezeti egység létrehozását, úgy e tekintetben az egyház bel-
ső szabályai irányadók. 
 

Az országos egyház 
 
18.§ Az országos egyház a Magyar Református Egyháznak a működés helye szerint 
állami nyilvántartásba vett részegyháza. 
 

7. fejezet 
A Magyar Református Egyház Zsinata 

 
19.§ (1) A Magyar Református Egyház a csatlakozó részegyházak zsinati közössége 
(2) A Magyar Református Egyház alkotmányozó és törvényhozó testülete a Közös Zsi-
nat. 
(3) Hatáskörébe tartozik a közös alkotmány elfogadása, ennek módosítása. Törvényt 
alkot mindazokban a közös kérdésekben, amelyekre a részegyházak legmagasabb 
szintű testületei felhatalmazzák. 
(4) A Közös Zsinatot a Generális Konvent hívja össze, szükség szerint. 
(5) Tisztségüknél fogva tagjai a részegyházak hivatalban lévő püspökei és főgondno-
kai. További képviselőit – e törvény függelékében meghatározottak szerinti számban - 
a részegyházak zsinatai választják és delegálják, felerészt lelkészek, felerészt presbite-
rek közül. 
 

8. fejezet 
A Generális Konvent 

 
20.§ (1) A Generális Konvent a Kárpát-medencei Református Egyházak közös képvi-
seleti testülete. 
(2) Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koor-
dinálása, az egység munkálása. 
(3) A Generális Konvent alkotó tagja minden Kárpát-medencei református egyház-
megye tisztségben lévő esperese és gondnoka, valamint az egyházkerületek tisztség-
ben lévő püspöke és főgondnoka. 
(4) A Generális Konvent évente egyszer ülésezik, de szükség szerint bármikor össze-
hívható. Összehívásáról az Elnökség gondoskodik, meghatározva annak helyét és na-
pirendjét. 
(5) A Generális Konvent ügyvivő testülete az Elnökség. Tagjai a hivatalban lévő püs-
pökök és főgondnokok. Feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de 
évente legalább háromszor ülésezik. Az ülések helyét és levezető elnökségét eseten-
ként – tagjai közül – maga jelöli ki. 
(6) A Generális Konvent a közös feladatatok megoldása érdekében, bizottságokat 
hozhat létre. 
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9. fejezet 
Egyházi szolgák 

 
21.§ A Magyar Református Egyház tevékenységét a lelkészek, a presbiterek, a diakó-
nusok, a tanítók, kántorok, és más tisztségviselők szolgálata útján végzi. 
 

A lelkészek 
 
22.§ (1) A Magyar Református Egyház lelkésze az az egyházi szolga, aki – az egymás 
által elismert – felsőfokú oktatási intézményben diplomát szerzett és az egységes lel-
készképesítő vizsgának eleget tett, felszentelték, valamint a saját szolgálati helyre vo-
natkozó szabályok szerint megválasztották, kirendelték, kinevezték, megbízták, és aki 
szolgálatát a Szentírás és hitvallásaink szellemében életvitelszerűen teljes odaadással 
végzi. 
(2) Aki szolgálati viszonyban nem áll, az csak akkor ismerhető el lelkészként, ha az 
illetékes egyházmegye, illetve egyházkerület lelkészi jellegét hatályban tartotta. 
(3) Nyugdíjba vonult lelkész lelkészi jellegét – egyháza szabálya szerint – megőrzi. 
(4) Akinek lelkészi jellege megszűnt, más részegyházban sem állítható szolgálatba, 
lelkészként nem járhat el, ilyen minőségében nem nyilatkozhat. 
 

Presbiterek 
 
23.§ (1) A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egy-
házközség életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe fel-
vett egyháztagok közül kell választani. 
(2) Választásukra vonatkozó szabályokat a részegyházak belső jogrendje határozza 
meg. 
 

10. fejezet 
Egyházfegyelmezés 

 
24.§ (1) Az egyházi bíráskodásáról és bíráskodási eljárásról, minden részegyházban 
külön belső jogszabály rendelkezik. 
(2) A fegyelmi határozatokat az illetékes egyházi hatóság hajtja végre, de azok hatá-
lyát minden részegyház elfogadja. 
(3) A jogerős határozatokról a részegyházak vállalják egymás tájékoztatását. 
 

11. fejezet 
A Magyar Református Egyház egységéről és részegyházainak önállóságá-

ról 
 
25.§ Az egység kiterjed mindazon kérdésekre, amelyet az alkotmány, vagy az országos 
egyházak felhatalmazása közös szabályozás alá von. 
26.§ A részegyházak megtartják önállóságukat és függetlenségüket belső szervezeti 
rendszerük kialakításában. Kivételt képeznek ez alól azon kérdések, amelyek a közös 
alkotmányba vagy közös szabályzásra tartoznak. 
27.§ A részegyházak önállóak választási rendszerükben, egyházkormányzati tevékeny-
ségükben, a szolgálai ágak belső szabályozásában, az egyházfegyelmezésben, a gaz-
dálkodásban. 
28.§ A részegyházak együttműködnek a jogalkotásban, a közös képviselet területén, 
az ökumenikus és más külső kapcsolatok kialakításában és szervezésében, a szeretet-
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szolgálatban, a misszió, sajtó, a kommunikáció, az oktatás, az ifjúsági munka, az in-
formatika területén, valamint a nyugdíjügyek intézésben. 
29.§ A közös feladatellátás és együttműködés megvalósítása érdekében közös bizott-
ságok és intézmények hozhatók létre. 
 

12. fejezet 
Értelmező és hatályba léptető rendelkezések 

 
30.§ E törvény alkalmazásában részegyház a saját országában önálló jogi személyi-
séggel elismert és a közös alkotmányt ratifikáló egyház. Jelen törvény alkalmazásában 
szinonim fogalomként használjuk még az „egyháztest" vagy „országos egyház" kifeje-
zést. 
31.§ Lelkészképesítés: a Kárpát-medencei egyháztestek területén működő, egymás 
által elismert felsőfokú oktatási intézményben teológus-lelkész szakon szerzett dip-
loma és ezt követően teljesített lelkészképesítő vizsga. A teljes jogú lelkészi szolgálat-
ba állításhoz ezen kívül szükséges a lelkész felszentelése. A csatlakozó egyházrészek 
egységes lelkészképesítési követelményekre törekednek és ennek érdekében egységes 
Lelkészképesítő Bizottságot hoznak létre. 
32.§ (1) E törvényt a Magyar Református Egyház Közös Zsinata 2009. május 22-én 
fogadta el. 
(2) A részegyházak vállalják, hogy a közös alkotmányt országos jogrendjükbe beiktat-
ják, ezért az e törvény mellékletét képező ratifikációs nyilatkozatot teszik. 
 

13. fejezet 
Függelék 

 
Jelkép és bélyegző 

 
A Magyar Református Egyház szimbóluma a fiókáit vérével tápláló pelikán. Körpe-
csétjében is ez jelenik meg. 
 
A Közös Zsinat képviseleti számarányának megállapítása 
A Közös Zsinat tagjainak száma 120 – a csatlakozó részegyházaktól feltételezetten. A 
nem csatlakozó részegyházak képviseletei helyei betöltetlenek maradnak. 
 
A képviselői helyek száma a következők szerint kerül felosztásra: 
 
Magyarországi Református Egyház 60 tag 
- Dunamelléki Református Egyházkerület 14 tag 
- Dunántúli Református Egyházkerület 10 tag 
- Tiszáninneni Református Egyházkerület 10 tag 
- Tiszántúli Református Egyházkerület 18 tag 
Elnökség 8 tag 
Romániai Református Egyház 32 tag 
- Erdélyi Református Egyházkerület 18 tag 
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület 10 tag 
Elnökség 4 tag 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 10 tag 
Képviselő 8 tag 
Elnökség 2 tag 
Kárpátaljai Református Egyház 8 tag 
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Képviselő 6 tag 
Elnökség 2 tag 
Szerbiai Református Keresztyén Egyház 6 tag 
Képviselő 4 tag 
Elnökség 2 tag 
Horvátországi Református Egyház 2 tag* 
Szlovéniai Református Keresztyén Egyház 2 tag 
*A Horvátországi Református Egyház csatlakozásáig ezek a helyek a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerületet illetik meg. 
 
Ratifikációs nyilatkozat 
A Magyarországi Református Egyház, 
a Romániai Református Egyház, 
a Kárpátaljai Református Egyház, 
a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, 
a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház 
 
mint a történelmi Magyarország területén a reformáció idején megszületett és a to-
vábbi évszázadok során megerősödött Magyar Református Egyház mai egyik utóda, 
emlékezve a mai és jövőbeni magyar reformátusok nemzetük iránti kötelességére, 
törekedve arra, hogy ezt a feladatot a legeredményesebben tehessük, meggyőződve a 
közös cselekvés idejének eljöttéről, elhatározzuk, hogy országos egyházunk alkotmá-
nyát (alaptörvényét) a közös testület – a Magyar Református Egyház Zsinata - által 
elfogadott alaptörvénnyel szerves egységbe vonjuk. Minderre tekintettel elfogadjuk a 
közös alkotmányt, és azt országos egyházi jogrendünkbe illesztjük. 
Kelt Debrecenben, 2009. május 22-én 
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Mellékletek 
 

Magyarország Alaptörvénye1 

(2011. április 25.) 

Isten, áldd meg a magyart! 

NEMZETI HITVALLÁS 

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magya-

rért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: 

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra he-

lyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. 

Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő 

őseinkre. 

Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. 

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetsé-

gével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. 

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző val-

lási hagyományait. 

Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szel-

lemi és lelki egységét. A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és ál-

lamalkotó tényezők. 

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi 

nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit 

ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti 

erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. 

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez. 

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden 

nemzetével. 

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. 

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. 

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk 

alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. 

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi 

szellem teljesítménye. 

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. 

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az iga-

zság, a szabadság kiteljesítése. 

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányo-

san, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. 

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megteste-

síti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. 

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüg-

gesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista 

diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137076.601229#foot1
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Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja 

volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. 

Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimond-

ták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki. 

Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 

1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számít-

juk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének. 

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatla-

nul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. 

Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy 

gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik 

Magyarországot. 

Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő 

keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. 

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmű-

ködésére alapítsuk. 

ALAPVETÉS 

A) cikk 

HAZÁNK neve Magyarország. 

B) cikk 

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam. 

(2) Magyarország államformája köztársaság. 

(3) A közhatalom forrása a nép. 

(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. 

C) cikk 

(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. 

(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gya-

korlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton 

mindenki jogosult és köteles fellépni. 

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására 

az állam jogosult. 

D) cikk 

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget vi-

sel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, 

támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvé-

nyesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, va-

lamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. 

E) cikk 

(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése 

érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. 

(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi 

szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagál-

lammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. 

(3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötele-

ző magatartási szabályt. 

(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott 

felhatalmazáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

F) cikk 
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(1) Magyarország fővárosa Budapest. 

(2) Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik. A városokban ke-

rületek alakíthatók. 

G) cikk 

(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a 

magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja. 

(2) Magyarország védelmezi állampolgárait. 

(3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgársá-

gától megfosztani. 

(4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

H) cikk 

(1) Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar. 

(2) Magyarország védi a magyar nyelvet. 

(3) Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét. 

I) cikk 

(1) Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hét-

szer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő kö-

zépső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik. 

 
(2) Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és 

zöld színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín 

a remény jelképe. 

 
(3) Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zené-

jével. 

(4) A címer és a zászló a történelmileg kialakult más formák szerint is használható. A címer 

és a zászló használatának részletes szabályait, valamint az állami kitüntetéseket sarkalatos 

törvény határozza meg. 

J) cikk 

(1) Magyarország nemzeti ünnepei: 

a) március 15. napja, az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc emlékére; 

b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére; 

c) október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére. 

(2) A hivatalos állami ünnep augusztus 20. napja. 

K) cikk 

Magyarország hivatalos pénzneme a forint. 

L) cikk 

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás 

alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. 



 

98 
 

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. 

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. 

M) cikk 

(1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. 

(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép 

az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait. 

N) cikk 

(1) Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás 

elvét érvényesíti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti elv érvényesítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és a Kor-

mány felelős. 

(3) Az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek fela-

datuk ellátása során az (1) bekezdés szerinti elvet kötelesek tiszteletben tartani. 

O) cikk 

Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közössé-

gi feladatok ellátásához hozzájárulni. 

P) cikk 

A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokfé-

leség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös 

örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való meg-

őrzése az állam és mindenki kötelessége. 

Q) cikk 

(1) Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség 

fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és 

országával. 

(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nem-

zetközi jog és a magyar jog összhangját. 

(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi 

jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. 

R) cikk 

(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. 

(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. 

(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és tör-

téneti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. 

S) cikk 

(1) Alaptörvény elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására irányuló javaslatot a köz-

társasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő terjeszthet 

elő. 

(2) Alaptörvény elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az országgyűlési képvi-

selők kétharmadának szavazata szükséges. 

(3) Az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását az Országgyűlés elnöke aláírja, és 

megküldi a köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény 

módosítását a kézhezvételétől számított öt napon belül aláírja, és elrendeli a hivatalos lapban 

való kihirdetését. 

(4) Az Alaptörvény módosításának kihirdetés során történő megjelölése a címet, a módosí-

tás sorszámát és a kihirdetés napját foglalja magában. 

T) cikk 

(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó ha-

táskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapít-
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hat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a külön-

leges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait. 

(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rende-

let, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének 

rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli 

állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete. 

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. 

(4) A sarkalatos törvény olyan törvény, amelynek elfogadásához és módosításához a jelen 

lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG 

I. cikk 

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. 

Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. 

(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. 

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 

Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme ér-

dekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog 

lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 

(4) A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jo-

gok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak 

az emberre vonatkoznak. 

II. cikk 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltó-

sághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

III. cikk 

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alá-

vetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. 

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudo-

mányos kísérletet végezni. 

(3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzé-

si célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás. 

IV. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 

(2) Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és 

törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadság-

vesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. 

(3) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövi-

debb időn belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani. A bíróság köteles az 

elé állított személyt meghallgatni és írásbeli indokolással ellátott határozatban szabadlábra 

helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni. 

(4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére 

jogosult. 

V. cikk 

Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona 

ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához. 

VI. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását 

és jó hírnevét tiszteletben tartsák. 
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(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok meg-

ismeréséhez és terjesztéséhez. 

(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvé-

nyesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 

VII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog 

magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatá-

sát és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmé-

nyek, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együtte-

sen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja 

vagy tanítsa. 

(2) Az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a kö-

zösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. 

(3) Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

VIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. 

(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. 

(3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok 

közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat 

közvetlenül nem gyakorolhatnak. 

(4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény hatá-

rozza meg. 

(5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szaba-

don alakulhatnak és tevékenykedhetnek. 

IX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. 

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demok-

ratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. 

(3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac 

felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

X. cikk 

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továb-

bá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvény-

ben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. 

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások 

értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. 

(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia 

tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tar-

talmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabá-

lyozza. 

XI. cikk 

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. 

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az in-

gyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, va-

lamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az 

oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 

XII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a 

vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köte-

les hozzájárulni a közösség gyarapodásához. 
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(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes em-

ber, aki dolgozni akar, dolgozhasson. 

XIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősség-

gel jár. 

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott ese-

tekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. 

XIV. cikk 

(1) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor 

hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet 

kiutasítani. Tilos a csoportos kiutasítás. 

(2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a 

veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetés-

nek vetik alá. 

(3) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – ké-

relemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban 

vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, megha-

tározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt ül-

döznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott. 

XV. cikk 

(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen 

faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társa-

dalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül bizto-

sítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fo-

gyatékkal élőket. 

XVI. cikk 

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szük-

séges védelemhez és gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglal-

ja gyermekük taníttatását. 

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 

XVII. cikk 

(1) A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság 

fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek egymással. 

(2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint 

szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kol-

lektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, vagy munkabeszün-

tetést tartsanak. 

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben 

tartó munkafeltételekhez. 

(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett 

szabadsághoz. 

XVIII. cikk 

(1) Gyermekek foglalkoztatása – testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, 

törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos. 
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(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védel-

mét. 

XIX. cikk 

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújt-

son. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 

jogosult. 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók eseté-

ben a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe ve-

vő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 

egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmé-

nyek működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság 

feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élő-

lényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hoz-

záférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a spor-

tolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával 

segíti elő. 

XXI. cikk 

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – hely-

reállítani vagy a helyreállítás költségét viselni. 

(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. 

XXII. cikk 

Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgálta-

tásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 

XXIII. cikk 

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képvi-

selők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti 

képviselők választásán választó és választható legyen. 

(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden 

nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és pol-

gármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható 

legyen. 

(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden 

nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-

terek választásán választó legyen. 

(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a 

választhatóságot további feltételekhez kötheti. 

(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakó-

helyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát la-

kóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. 

(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képes-

ségének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai 

Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampol-
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gársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták 

e jog gyakorlásából. 

(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képvi-

selők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó. 

(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének 

és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a köz-

hivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. 

XXIV. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes 

módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint 

kötelesek döntéseiket indokolni. 

(2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk 

teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére. 

XXV. cikk 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, pa-

nasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez. 

XXVI. cikk 

Az állam – a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a 

közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében – törekszik az új 

műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására. 

XXVII. cikk 

(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad 

mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához. 

(2) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartózkodásának ideje 

alatt Magyarország védelmét élvezze. 

XXVIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben 

a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes 

és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. 

(2) Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jog-

erős határozata nem állapította meg. 

(3) A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a véde-

lemhez. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. 

(4) Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, 

amely az elkövetés idején a magyar jog vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió 

jogi aktusa által meghatározott körben – más állam joga szerint nem volt bűncselekmény. 

(5) A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá vonását és elítélését 

olyan cselekményért, amely elkövetése idején a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai 

szerint bűncselekmény volt. 

(6) A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható 

büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon 

vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben 

– más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték. 

(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és 

más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. 

XXIX. cikk 

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzeti-

séghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőr-

zéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a sa-
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ját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anya-

nyelvű oktatáshoz. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak lét-

re. 

(3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint 

a helyi és országos önkormányzataik megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határoz-

za meg. 

XXX. cikk 

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki 

hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez. 

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők ese-

tében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. 

XXXI. cikk 

(1) Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. 

(2) Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn. 

(3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés 

határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak 

katonai szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres 

szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szol-

gálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 

(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára rend-

kívüli állapot idejére – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – honvédelmi munka-

kötelezettség írható elő. 

(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvé-

delmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatáro-

zottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő. 

(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben 

meghatározottak szerint – mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. 

AZ ÁLLAM 

Az Országgyűlés 

1. cikk 

(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés. 

(2) Az Országgyűlés 

a) megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét; 

b) törvényeket alkot; 

c) elfogadja a központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását; 

d) felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatá-

lyának elismerésére; 

e) megválasztja a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria el-

nökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát és helyetteseit, valamint az Állami Szám-

vevőszék elnökét; 

f) megválasztja a miniszterelnököt, dönt a Kormánnyal kapcsolatos bizalmi kérdésről; 

g) feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet; 

h) határoz a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötésről; 

i) különleges jogrendet érintő, valamint katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos 

döntéseket hoz; 

j) közkegyelmet gyakorol; 
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k) az Alaptörvényben és törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyako-

rol. 

2. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alap-

ján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító vá-

lasztáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos 

törvény szabályozza. 

(3) Az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy 

feloszlatása miatti választás kivételével – az előző Országgyűlés megválasztását követő ne-

gyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani. 

3. cikk 

(1) Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyű-

lés alakuló üléséig tart. Az alakuló ülést – a választást követő harminc napon belüli időpontra 

– a köztársasági elnök hívja össze. 

(2) Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását. 

(3) A köztársasági elnök a választások egyidejű kitűzésével feloszlathatja az Országgyűlést, 

ha 

a) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnök-

nek javasolt személyt az Országgyűlés az első személyi javaslat megtételének napjától számí-

tott negyven napon belül nem választja meg, vagy 

b) az Országgyűlés az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 31-ig nem fo-

gadja el. 

(4) Az Országgyűlés feloszlatása előtt a köztársasági elnök köteles kikérni a miniszterel-

nöknek, az Országgyűlés elnökének és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőinek véle-

ményét. 

(5) A köztársasági elnök a (3) bekezdés a) pontja szerinti jogát addig gyakorolhatja, amíg az 

Országgyűlés meg nem választja a miniszterelnököt. A köztársasági elnök a (3) bekezdés b) 

pontja szerinti jogát addig gyakorolhatja, amíg az Országgyűlés a központi költségvetést nem 

fogadja el. 

(6) Az Országgyűlés feloszlásától vagy feloszlatásától számított kilencven napon belül új 

Országgyűlést kell választani. 

4. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz 

érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók. 

(2) Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függetlenségét biztosító javadalmazás il-

leti meg. Sarkalatos törvény meghatározza azokat a közhivatalokat, amelyeket országgyűlési 

képviselő nem tölthet be, valamint más összeférhetetlenségi eseteket is megállapíthat. 

(3) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik 

a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével; 

b) halálával; 

c) összeférhetetlenség kimondásával; 

d) lemondásával; 

e) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; 

f) ha egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában. 

(4) Az országgyűlési képviselő megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapí-

tásáról, az összeférhetetlenség kimondásáról, valamint annak megállapításáról, hogy az or-

szággyűlési képviselő egy éven keresztül nem vett részt az Országgyűlés munkájában, az Or-

szággyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával határoz. 
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(5) Az országgyűlési képviselők jogállására és javadalmazására vonatkozó részletes szabá-

lyokat sarkalatos törvény határozza meg. 

5. cikk 

(1) Az Országgyűlés ülései nyilvánosak. A Kormány vagy bármely országgyűlési képviselő 

kérelmére az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával zárt ülés 

tartásáról határozhat. 

(2) Az Országgyűlés tagjai sorából elnököt, alelnököket és jegyzőket választ. 

(3) Az Országgyűlés országgyűlési képviselőkből álló állandó bizottságokat alakít. 

(4) Az országgyűlési képviselők tevékenységük összehangolására a Házszabályban megha-

tározott feltételek szerint országgyűlési képviselőcsoportot alakíthatnak. 

(5) Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen az országgyűlési képviselőknek 

több mint a fele jelen van. 

(6) Ha az Alaptörvény eltérően nem rendelkezik, az Országgyűlés határozatait a jelen lévő 

országgyűlési képviselők több mint a felének szavazatával hozza meg. A Házszabály egyes 

döntések meghozatalát minősített többséghez kötheti. 

(7) Az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával el-

fogadott Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. 

(8) Az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezéseket sarkalatos törvény ha-

tározza meg. 

6. cikk 

(1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési 

képviselő kezdeményezhet. 

(2) Az Országgyűlés – a törvény kezdeményezője, a Kormány, illetve az Országgyűlés el-

nöke zárószavazás előtt megtett indítványára – az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való 

összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak. Az Országgyűlés az indít-

ványról a zárószavazást követően határoz. Az indítvány elfogadása esetén az Országgyűlés 

elnöke az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára haladéktala-

nul megküldi az Alkotmánybíróságnak. 

(3) Az elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke öt napon belül aláírja, és megküldi a köz-

társasági elnöknek. A köztársasági elnök a megküldött törvényt öt napon belül aláírja, és el-

rendeli annak kihirdetését. Ha az Országgyűlés a (2) bekezdés szerint a törvényt az Alaptör-

vénnyel való összhangja vizsgálatára megküldte az Alkotmánybíróságnak, az Országgyűlés 

elnöke csak akkor írhatja azt alá, és küldheti meg a köztársasági elnöknek, ha az Alkotmány-

bíróság nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. 

(4) Ha a köztársasági elnök a törvényt vagy annak valamely rendelkezését az Alaptörvény-

nyel ellentétesnek tartja – és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatra nem került sor –, a törvényt az 

Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldi. 

(5) Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért 

egyet, és a (4) bekezdés szerinti jogával nem élt, a törvényt az aláírás előtt észrevételeinek 

közlésével egy alkalommal megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek. Az Országgyű-

lés a törvényt újra megtárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz. A köztársasági elnök e jogá-

val akkor is élhet, ha az Országgyűlés határozata alapján lefolytatott vizsgálat során az Al-

kotmánybíróság nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. 

(6) Az Alkotmánybíróság a (2) és a (4) bekezdés szerinti indítványról soron kívül, de legké-

sőbb harminc napon belül határoz. Ha az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenességet állapít 

meg, az Országgyűlés a törvényt az alaptörvény-ellenesség megszüntetése érdekében újratár-

gyalja. 

(7) Ha az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök kezdeményezésére lefolytatott vizsgálat 

során nem állapít meg alaptörvény-ellenességet, a köztársasági elnök a törvényt haladéktala-

nul aláírja, és elrendeli annak kihirdetését. 
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(8) Az Országgyűlés által a (6) bekezdés szerint megtárgyalt és elfogadott törvény Alaptör-

vénnyel való összhangjának vizsgálata a (2) és a (4) bekezdés szerint ismételten kérhető az 

Alkotmánybíróságtól. Az Alkotmánybíróság az ismételt indítványról soron kívül, de legké-

sőbb tíz napon belül határoz. 

(9) Ha a köztársasági elnök egyet nem értése folytán visszaküldött törvényt az Országgyűlés 

módosítja, az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata a (2), illetve (4) bekezdés szerint kizá-

rólag a módosított rendelkezések tekintetében vagy arra hivatkozással kérhető, hogy a törvény 

megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek. 

Ha a köztársasági elnök egyet nem értése folytán visszaküldött törvényt az Országgyűlés vál-

tozatlan szöveggel fogadja el, a köztársasági elnök a törvény megalkotására vonatkozó, az 

Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesülésére tekintettel kérheti az Alap-

törvénnyel való összhang vizsgálatát. 

7. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselő kérdést intézhet az alapvető jogok biztosához, az Állami 

Számvevőszék elnökéhez, a legfőbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez a fela-

datkörükbe tartozó bármely ügyben. 

(2) Az országgyűlési képviselő interpellációt és kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kor-

mány tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben. 

(3) Az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységét, a bizottságok előtti megjelenés 

kötelezettségét sarkalatos törvény szabályozza. 

Országos népszavazás 

8. cikk 

(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos nép-

szavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdemé-

nyezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes 

népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező. 

(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés le-

het. 

(3) Nem lehet országos népszavazást tartani 

a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről; 

b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, 

illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tar-

talmáról; 

c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, vala-

mint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról; 

d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről; 

e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről; 

f) az Országgyűlés feloszlásáról; 

g) képviselő-testület feloszlatásáról; 

h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, vala-

mint megelőző védelmi helyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról; 

i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről; 

j) közkegyelem gyakorlásáról. 

(4) Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvénye-

sen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a 

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

A köztársasági elnök 

9. cikk 
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(1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik 

az államszervezet demokratikus működése felett. 

(2) A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. 

(3) A köztársasági elnök 

a) képviseli Magyarországot; 

b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; 

c) törvényt kezdeményezhet; 

d) országos népszavazást kezdeményezhet; 

e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás 

időpontját; 

f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; 

g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; 

h) feloszlathatja az Országgyűlést; 

i) az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az 

Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek; 

j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok 

biztosa személyére; 

k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét; 

l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét; 

m) kialakítja hivatala szervezetét. 

(4) A köztársasági elnök 

a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatá-

lyát; 

b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; 

c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályo-

zó szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat; 

d) megbízza az egyetemek rektorait; 

e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat; 

f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint enge-

délyezi külföldi állami kitüntetések viselését; 

g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; 

h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben; 

i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben; 

j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

(5) A köztársasági elnöknek a (4) bekezdésben meghatározott minden intézkedéséhez és 

döntéséhez a Kormány tagjának ellenjegyzése szükséges. Törvény rendelkezhet úgy, hogy a 

törvény által a köztársasági elnök hatáskörébe utalt döntéshez ellenjegyzés nem szükséges. 

(6) A köztársasági elnök a (4) bekezdés b)–e) pontjában foglaltak teljesítését megtagadja, ha 

a jogszabályi feltételek hiányoznak, vagy alapos okkal arra következtet, hogy az az állam-

szervezet demokratikus működésének súlyos zavarát eredményezné. 

(7) A köztársasági elnök a (4) bekezdés f) pontjában foglaltak teljesítését megtagadja, ha az 

az Alaptörvény értékrendjét sértené. 

10. cikk 

(1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. 

(2) Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik 

életévét betöltötte. 

(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 

11. cikk 
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(1) A köztársasági elnököt a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejárta előtt lega-

lább harminc, legfeljebb hatvan nappal, ha pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszű-

néstől számított harminc napon belül kell megválasztani. A köztársasági elnök választását az 

Országgyűlés elnöke tűzi ki. Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással vá-

lasztja. 

(2) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az ország-

gyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Ország-

gyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Minden országgyűlési képvise-

lő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen. 

(3) Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési kép-

viselők kétharmadának szavazatát megkapta. 

(4) Ha az első szavazás eredménytelen volt, második szavazást kell tartani. A második sza-

vazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni. Ha az első szavazáskor az 

első helyen szavazategyenlőség alakul ki, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a legmaga-

sabb számú szavazatot kapták. Ha az első szavazáskor csak a második helyen áll elő szavazat-

egyenlőség, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a két legmagasabb számú szavazatot kap-

ták. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a 

szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szava-

zás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. 

(5) A szavazási eljárást legfeljebb két egymást követő nap alatt be kell fejezni. 

(6) A megválasztott köztársasági elnök a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejár-

takor, a megbízatás idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését köve-

tő nyolcadik napon lép hivatalba, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt 

tesz. 

12. cikk 

(1) A köztársasági elnök személye sérthetetlen. 

(2) A köztársasági elnöki tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi, 

gazdasági és politikai tisztséggel vagy megbízatással. A köztársasági elnök más keresőfoglal-

kozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a szerzői jogi védelem alá eső tevékenység 

kivételével – díjazást nem fogadhat el. 

(3) A köztársasági elnök megbízatása megszűnik 

a) megbízatási idejének lejártával; 

b) halálával; 

c) ha kilencven napot meghaladó időn át képtelen feladatköreinek ellátására; 

d) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; 

e) összeférhetetlenség kimondásával; 

f) lemondásával; 

g) a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztással. 

(4) A köztársasági elnök feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapo-

tának és a megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapításáról, valamint az 

összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők két-

harmadának szavazatával határoz. 

(5)2 A köztársasági elnök és a volt köztársasági elnök jogállásának részletes szabályait és ja-

vadalmazását sarkalatos törvény határozza meg. 

13. cikk 

(1) A köztársasági elnök ellen büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése után lehet 

indítani. 

(2) Az Alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szán-

dékosan megsértő, illetve szándékos bűncselekményt elkövető köztársasági elnökkel szemben 

az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a tisztségtől való megfosztást. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137076.601229#foot2
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(3) A megfosztási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának sza-

vazata szükséges. A szavazás titkos. 

(4) Az Országgyűlés határozatának meghozatalától kezdődően a megfosztási eljárás befeje-

zéséig a köztársasági elnök nem gyakorolhatja hatásköreit. 

(5) A megfosztási eljárás lefolytatása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. 

(6) Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a köztársasági elnök közjogi felelős-

ségét megállapítja, a köztársasági elnököt tisztségétől megfoszthatja. 

14. cikk 

(1) A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnéséig 

vagy a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén az új köztársasági elnök hiva-

talba lépéséig a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. 

(2) A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét a köztársasági elnök, a Kor-

mány vagy bármely országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapítja 

meg. 

(3) A köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke országgyűlési képvi-

selői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait az Ország-

gyűlés által kijelölt alelnök látja el. 

A Kormány 

15. cikk 

(1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiter-

jed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és 

hatáskörébe. A Kormány az Országgyűlésnek felelős. 

(2) A Kormány a közigazgatás legfőbb szerve, törvényben meghatározottak szerint állam-

igazgatási szerveket hozhat létre. 

(3) Feladatkörében eljárva a Kormány törvényben nem szabályozott tárgykörben, illetve 

törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkot. 

(4) A Kormány rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes. 

16. cikk 

(1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek. 

(2) A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-

helyettest jelöl ki. 

(3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg. 

(4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének 

szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. 

(5) A köztársasági elnök a (3) bekezdés szerinti javaslatát, 

a) ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásá-

val szűnt meg, az új Országgyűlés alakuló ülésén teszi meg; 

b) ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával, halálával, összeférhetetlenség kimondá-

sával, a megválasztásához szükséges feltételek hiánya miatt vagy azért szűnt meg, mert az 

Országgyűlés a bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezte ki, 

a miniszterelnök megbízatása megszűnésétől számított tizenöt napon belül teszi meg. 

(6) Ha az (5) bekezdés szerint miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem 

választotta meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg. 

(7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A miniszter a 

kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. 

(8) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. 

(9) A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz. 

17. cikk 

(1) A minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik. 
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(2) Tárca nélküli miniszter a Kormány által meghatározott feladatkör ellátására nevezhető 

ki. 

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és megyei 

kormányhivatal. 

(4) Sarkalatos törvény minisztérium, miniszter vagy közigazgatási szerv megjelölésére vo-

natkozó rendelkezését törvény módosíthatja. 

(5) A kormánytisztviselők jogállását törvény szabályozza. 

18. cikk 

(1) A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját. 

(2) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között önállóan irányítja az ál-

lamigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágazatait és az alárendelt szerveket, valamint ellátja a 

Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat. 

(3) A Kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, fe-

ladatkörében eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetértésével rendeletet alkot, amely tör-

vénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet 

ellentétes. 

(4) A Kormány tagja tevékenységéért felelős az Országgyűlésnek, valamint a miniszter a 

miniszterelnöknek. A Kormány tagja részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein. Az 

Országgyűlés és az országgyűlési bizottság az ülésén való megjelenésre kötelezheti a Kor-

mány tagját. 

(5) A Kormány tagja jogállásának részletes szabályait, javadalmazását, valamint a miniszte-

rek helyettesítésének rendjét törvény határozza meg. 

19. cikk 

Az Országgyűlés tájékoztatást kérhet a Kormánytól az Európai Unió kormányzati részvétel-

lel működő intézményeinek döntéshozatali eljárásában képviselendő kormányálláspontról, és 

állást foglalhat az eljárásban napirenden szereplő tervezetről. A Kormány az európai uniós 

döntéshozatal során az Országgyűlés állásfoglalásának alapulvételével jár el. 

20. cikk 

(1) A miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a Kormány megbízatása megszűnik. 

(2) A miniszterelnök megbízatása megszűnik 

a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával; 

b) ha az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új minisz-

terelnököt választ; 

c) ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a minisz-

terelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki; 

d) lemondásával; 

e) halálával; 

f) összeférhetetlenség kimondásával; 

g) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. 

(3) A miniszter megbízatása megszűnik 

a) a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével; 

b) a miniszter lemondásával; 

c) felmentésével; 

d) halálával. 

(4) A miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapításáról és 

az összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatával határoz. 

21. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselők egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban – a minisz-

terelnöki tisztségre javasolt személy megjelölésével – bizalmatlansági indítványt nyújthat be. 
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(2) Ha az Országgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel bizalmatlanságát feje-

zi ki a miniszterelnökkel szemben, egyben miniszterelnöknek megválasztja a bizalmatlansági 

indítványban miniszterelnöki tisztségre javasolt személyt. Az Országgyűlés döntéséhez az 

országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. 

(3) A miniszterelnök bizalmi szavazást indítványozhat. Az Országgyűlés a miniszterelnök-

kel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, ha a miniszterelnök javaslatára tartott bizalmi szava-

záson az országgyűlési képviselők több mint a fele nem támogatja a miniszterelnököt. 

(4) A miniszterelnök indítványozhatja, hogy a Kormány által benyújtott előterjesztés feletti 

szavazás egyben bizalmi szavazás legyen. Az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bi-

zalmatlanságát fejezi ki, ha a Kormány által benyújtott előterjesztést nem támogatja. 

(5) Az Országgyűlés bizalmi kérdésről való döntését a bizalmatlansági indítvány vagy a mi-

niszterelnöknek a (3) és (4) bekezdés szerinti indítványa beterjesztésétől számított három nap 

után, de legkésőbb a beterjesztéstől számított nyolc napon belül hozza meg. 

22. cikk 

(1) A Kormány a megbízatása megszűnésétől az új Kormány megalakulásáig ügyvezető 

kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát azonban nem 

ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat. 

(2) Ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával vagy az újonnan megválasztott Ország-

gyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig 

ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja hatáskörét, miniszter felmentésére vagy új miniszter 

kinevezésére azonban javaslatot nem tehet, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, 

halaszthatatlan esetben alkothat. 

(3) Ha a miniszterelnök megbízatása halálával, összeférhetetlenség kimondásával, a megvá-

lasztásához szükséges feltételek hiánya miatt vagy azért szűnt meg, mert az Országgyűlés 

bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezte ki, az új miniszter-

elnök megválasztásáig a miniszterelnök hatáskörét a (2) bekezdésben meghatározott korláto-

zásokkal a miniszterelnök-helyettes vagy – több miniszterelnök-helyettes esetén – az első 

helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes gyakorolja. 

(4) A miniszter a miniszterelnök megbízatásának megszűnésétől az új miniszter kinevezésé-

ig vagy az új Kormány más tagjának a miniszteri feladatok ideiglenes ellátásával való megbí-

zásáig ügyvezető miniszterként gyakorolja hatáskörét, rendeletet azonban csak halaszthatatlan 

esetben alkothat. 

Önálló szabályozó szervek 

23. cikk 

(1) Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes fela-

dat- és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre. 

(2) Az önálló szabályozó szerv vezetőjét a miniszterelnök vagy – a miniszterelnök javaslatá-

ra – a köztársasági elnök nevezi ki sarkalatos törvényben meghatározott időtartamra. Az önál-

ló szabályozó szerv vezetője kinevezi helyettesét vagy helyetteseit. 

(3) Az önálló szabályozó szerv vezetője az önálló szabályozó szerv tevékenységéről évente 

beszámol az Országgyűlésnek. 

(4) Az önálló szabályozó szerv vezetője törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos 

törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel, kormányrende-

lettel, miniszterelnöki rendelettel, miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének 

rendeletével nem lehet ellentétes. Az önálló szabályozó szerv vezetőjét rendelet kiadásában az 

általa rendeletben kijelölt helyettese helyettesítheti. 

Az Alkotmánybíróság 

24. cikk 
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(1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. 

(2) Az Alkotmánybíróság 

a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem 

hirdetett törvényeket; 

b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az 

Alaptörvénnyel való összhangját; 

c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak 

az Alaptörvénnyel való összhangját; 

d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való 

összhangját; 

e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kez-

deményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját; 

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését; 

g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és ha-

tásköröket gyakorol. 

(3) Az Alkotmánybíróság 

a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvény-

nyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; 

b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellen-

tétes bírói döntést; 

c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerző-

désbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; 

illetve sarkalatos törvényben meghatározott jogkövetkezményt állapít meg. 

(4) Az Alkotmánybíróság tizenöt tagból álló testület, amelynek tagjait az Országgyűlés az 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja. Az Országgyű-

lés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai kö-

zül elnököt választ, az elnök megbízatása az alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig tart. Az 

Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevé-

kenységet. 

(5) Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének részletes szabályait 

sarkalatos törvény határozza meg. 

A bíróság 

25. cikk 

(1) A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kú-

ria. 

(2) A bíróság dönt 

a) büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; 

b) a közigazgatási határozatok törvényességéről; 

c) az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről; 

d) a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának meg-

állapításáról. 

(3) A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazá-

sának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. 

(4) A bírósági szervezet többszintű. Az ügyek meghatározott csoportjaira – különösen a 

közigazgatási és munkaügyi jogvitákra – külön bíróságok létesíthetők. 

(5) A bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában. 

(6) Törvény egyes jogvitákban más szervek eljárását is lehetővé teheti. 

(7) A bíróságok szervezetének és igazgatásának, a bírák jogállásának részletes szabályait, 

valamint a bírák javadalmazását sarkalatos törvény határozza meg. 
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26. cikk 

(1) A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenysé-

gükben nem utasíthatóak. A bírákat tisztségükből csak sarkalatos törvényben meghatározott 

okból és eljárás keretében lehet elmozdítani. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem 

folytathatnak politikai tevékenységet. 

(2) A hivatásos bírákat – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – a köztársasági el-

nök nevezi ki. Bíróvá az nevezhető ki, aki a harmincadik életévét betöltötte. A Kúria elnöke 

kivételével a bíró szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig 

állhat fenn. 

(3) A Kúria elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az Országgyű-

lés választja. A Kúria elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadá-

nak szavazata szükséges. 

27. cikk 

(1) A bíróság – ha törvény másképpen nem rendelkezik – tanácsban ítélkezik. 

(2) Törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az 

ítélkezésben. 

(3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Törvény által megha-

tározott ügyekben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, akire e tevékenysége 

során alkalmazni kell a 26. cikk (1) bekezdését. 

28. cikk 

A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az 

Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor 

azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos 

célt szolgálnak. 

Az ügyészség 

29. cikk 

(1) A legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam 

büntetőigényét érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő 

cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények 

megelőzését. 

(2) A legfőbb ügyész és az ügyészség törvényben meghatározottak szerint 

a) jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben; 

b) képviseli a közvádat a bírósági eljárásban; 

c) felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett; 

d) törvény által meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

(3) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja, kinevezi az ügyészeket. A 

legfőbb ügyész kivételével az ügyész szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkor-

határ betöltéséig állhat fenn. 

(4) A legfőbb ügyészt az ügyészek közül a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 

választja kilenc évre. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők két-

harmadának szavazata szükséges. 

(5) A legfőbb ügyész évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek. 

(6) Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. 

(7) Az ügyészség szervezetének és működésének, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállá-

sának részletes szabályait, valamint javadalmazásukat sarkalatos törvény határozza meg. 

Az alapvető jogok biztosa 

30. cikk 
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(1) Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdemé-

nyezheti. 

(2) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszás-

ságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézke-

déseket kezdeményez. 

(3) Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatával hat évre választja. A helyettesek a jövő nemzedékek érdekeinek, 

valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el. Az alapvető jogok 

biztosa és helyettesei nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenysé-

get. 

(4) Az alapvető jogok biztosa évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek. 

(5) Az alapvető jogok biztosára és helyetteseire vonatkozó részletes szabályokat törvény ha-

tározza meg. 

A helyi önkormányzatok 

31. cikk 

(1) Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében 

helyi önkormányzatok működnek. 

(2) A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről törvényben meghatározot-

tak szerint helyi népszavazást lehet tartani. 

(3) A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

32. cikk 

(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

a) rendeletet alkot; 

b) határozatot hoz; 

c) önállóan igazgat; 

d) meghatározza szervezeti és működési rendjét; 

e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; 

f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; 

g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszé-

lyeztetése nélkül vállalkozást folytathat; 

h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről; 

i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat; 

j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, 

véleményt nyilváníthat; 

k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, 

feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet 

nemzetközi önkormányzati szervezetnek; 

l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társa-

dalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati 

rendeletet alkot. 

(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

(4) A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktala-

nul megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhi-

vatal az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek 

találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. 

(5) A fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkor-

mányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a 

helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító 
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döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a megyei kor-

mányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkor-

mányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei kormányhivatal 

vezetője alkossa meg. 

(6) A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja. 

33. cikk 

(1) A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. 

(2) A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti. A megyei képviselő-testület elnökét a 

megyei képviselő-testület saját tagjai közül választja megbízatásának időtartamára. 

(3) A képviselő-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint bizottságot választ-

hat, és hivatalt hozhat létre. 

34. cikk 

(1) A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együtt-

működnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat 

meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban 

álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. 

(2) Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellá-

tását. 

(3) A polgármester és a megyei képviselő-testület elnöke önkormányzati feladatain kívül 

törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen állam-

igazgatási feladat- és hatáskört is elláthat. 

(4) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzat-

ok törvényességi felügyeletét. 

(5) Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvény-

ben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, 

illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti. 

35. cikk 

(1) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános és 

egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad 

kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. 

(2) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket sarkalatos törvényben megha-

tározottak szerint öt évre választják. 

(3) A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásának napjáig tart. Jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-

testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbíza-

tása az új polgármester megválasztásáig tart. 

(4) A képviselő-testület – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – kimondhatja fel-

oszlását. 

(5) Az Országgyűlés a Kormány – az Alkotmánybíróság véleményének kikérését követően 

előterjesztett – indítványára feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet. 

(6) A feloszlás és a feloszlatás a polgármester megbízatását is megszünteti. 

A közpénzek 

36. cikk 

(1) Az Országgyűlés minden évre vonatkozóan törvényt alkot a központi költségvetésről és 

a központi költségvetés végrehajtásáról. A központi költségvetésről és a központi költségvetés 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslatokat a Kormány törvényben előírt határidőben az Or-

szággyűlés elé terjeszti. 
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(2) A központi költségvetésről és az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslatoknak azo-

nos szerkezetben, átlátható módon és ésszerű részletezettséggel kell tartalmazniuk az állami 

kiadásokat és bevételeket. 

(3) A központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazza a 

Kormányt az abban meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére. 

(4) Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amely-

nek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. 

(5) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Or-

szággyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az állam-

adósság a teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza. 

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltaktól csak különleges jogrend idején, az azt kiváltó kö-

rülmények okozta következmények enyhítéséhez szükséges mértékben, vagy a nemzetgazda-

ság tartós és jelentős visszaesése esetén, a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szük-

séges mértékben lehet eltérni. 

(7) Ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig 

nem fogadta el, a Kormány jogosult a jogszabályok szerinti bevételeket beszedni és az előző 

naptári évre a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kiadási előirányzatok 

keretei között a kiadásokat időarányosan teljesíteni. 

37. cikk 

(1) A Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredmé-

nyes kezelésével és az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani. 

(2) A központi költségvetés végrehajtása során – a 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott 

kivételekkel – nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, 

amely azt eredményezné, hogy az államadósság meghaladja a teljes hazai össztermék felét. 

(3) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja – a 36. 

cikk (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a központi költségvetés végrehajtása so-

rán nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amelynek 

következtében az államadósságnak a teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya a megelő-

ző évben fennállóhoz képest növekedne. 

(4) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkot-

mánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költség-

vetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és 

járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények Alap-

törvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a 

személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságá-

hoz való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizs-

gálhatja felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe 

tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására 

és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek. 

(5) Az államadósság és a teljes hazai össztermék számítási módját, valamint a 36. cikkben 

és az (1)–(3) bekezdésben foglaltak végrehajtására vonatkozó szabályokat törvény határozza 

meg. 

38. cikk 

(1) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon keze-

lésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a ter-

mészeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevéte-

le. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdál-

kodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. 

(2) Az állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, va-

lamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének 
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korlátait és feltételeit az (1) bekezdés szerinti célokra tekintettel sarkalatos törvény határozza 

meg. 

(3) Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben 

meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett. 

(4) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szer-

vezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy 

hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. 

(5) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvény-

ben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség 

és az eredményesség követelményei szerint. 

39. cikk 

(1) A központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy tel-

jesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a 

támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. 

(2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a 

közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság 

és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vo-

natkozó adatok közérdekű adatok. 

40. cikk 

A közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályait a közös szükségletek kielégíté-

séhez való kiszámítható hozzájárulás és az időskori létbiztonság érdekében sarkalatos törvény 

határozza meg. 

41. cikk 

(1) A Magyar Nemzeti Bank Magyarország központi bankja. A Magyar Nemzeti Bank sar-

kalatos törvényben meghatározott módon felelős a monetáris politikáért. 

(2) A Magyar Nemzeti Bank elnökét és alelnökeit a köztársasági elnök hat évre nevezi ki. 

(3) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Nemzeti Bank tevékenységéről évente be-

számol azáOrszággyűlésnek. 

(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos 

törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel nem lehet ellen-

tétes. A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alel-

nök helyettesítheti. 

(5) A Magyar Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes szabályait sarkalatos 

törvény határozza meg. 

42. cikk 

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervre vonatkozó szabályokat sarkalatos 

törvény határozza meg. 

43. cikk 

(1) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Az 

Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költség-

vetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források 

felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvé-

nyességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi. 

(2) Az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kéthar-

madának szavazatával tizenkét évre választja meg. 

(3) Az Állami Számvevőszék elnöke az Állami Számvevőszék tevékenységéről évente be-

számol az Országgyűlésnek. 

(4) Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének részletes szabályait sarkalatos 

törvény határozza meg. 

44. cikk 
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(1) A Költségvetési Tanács az Országgyűlés törvényhozó tevékenységét támogató szerv, 

amely a központi költségvetés megalapozottságát vizsgálja. 

(2) A Költségvetési Tanács törvényben meghatározott módon közreműködik a központi 

költségvetésről szóló törvény előkészítésében. 

(3) A központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához a 36. cikk (4) és (5) bekezdésé-

ben foglaltak betartása érdekében a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása szükséges. 

(4) A Költségvetési Tanács tagja a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Nemzeti Bank 

elnöke és az Állami Számvevőszék elnöke. A Költségvetési Tanács elnökét a köztársasági 

elnök nevezi ki hat évre. 

(5) A Költségvetési Tanács működésének részletes szabályait sarkalatos törvény határozza 

meg. 

A Magyar Honvédség 

45. cikk 

(1) Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. A Magyar Honvédség alapvető fe-

ladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, 

nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a 

nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése. 

(2) A Magyar Honvédség irányítására – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik 

– az Alaptörvényben és sarkalatos törvényben meghatározott keretek között az Országgyűlés, 

a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány, valamint a feladat- és hatáskörrel 

rendelkező miniszter jogosult. A Magyar Honvédség működését a Kormány irányítja. 

(3) A Magyar Honvédség közreműködik a katasztrófák megelőzésében, következményeik 

elhárításában és felszámolásában. 

(4) A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem 

folytathatnak politikai tevékenységet. 

(5) A Magyar Honvédség szervezetére, feladataira, irányítására és vezetésére, működésére 

vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 

46. cikk 

(1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a köz-

biztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. 

(2) A rendőrség működését a Kormány irányítja. 

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlenségének és 

törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése. 

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok működését a Kormány irányítja. 

(5) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek 

tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. 

(6) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, működésére vonatkozó 

részletes szabályokat, a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásának szabályait, 

valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő szabályokat sarkalatos törvény hatá-

rozza meg. 

Döntés katonai műveletekben való részvételről 

47. cikk 

(1) A Kormány dönt a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők határátlépéssel járó 

csapatmozgásairól. 

(2) Az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 

dönt – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a Magyar Honvédség külföldi 
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vagy magyarországi alkalmazásáról, külföldi állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres 

erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, magyarországi 

állomásozásáról. 

(3) A Kormány dönt a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők (2) bekezdés szerin-

ti, az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásá-

ról, valamint más csapatmozgásáról. 

(4) A Kormány – a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett – haladéktalanul be-

számol az Országgyűlésnek a (3) bekezdés alapján, valamint a Magyar Honvédség békefenn-

tartásban való részvételének vagy külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevé-

kenységének engedélyezése tárgyában hozott döntéséről. 

A KÜLÖNLEGES JOGREND 

A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok 

48. cikk 

(1) Az Országgyűlés 

a) hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszé-

lye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz 

létre; 

b) a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegy-

veres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyezte-

tő, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szük-

ségállapotot hirdet ki. 

(2) A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti kü-

lönleges jogrend kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szük-

séges. 

(3) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirde-

tésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, valamint a szükségállapot kihirdetésére, ha az 

Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van. 

(4) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülése-

zik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a 

szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. 

(5) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot 

vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybí-

róság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg. 

(6) Az Országgyűlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségál-

lapot kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felül-

vizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki fel-

oszlását, és nem oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli 

állapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a 

rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új 

Országgyűlést kell választani. Ha az országgyűlési képviselők általános választását már meg-

tartották, de az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a 

rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli idő-

pontra hívja össze. 

(8) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Ta-

nács, szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja. 

A rendkívüli állapot 
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49. cikk 

(1) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az or-

szággyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és – tanácskozási 

joggal – a Honvéd Vezérkar főnöke. 

(2) A Honvédelmi Tanács gyakorolja 

a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat; 

b) a köztársasági elnök jogait; 

c) a Kormány jogait. 

(3) A Honvédelmi Tanács dönt 

a) a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, békefenntartásban va-

ló részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, vala-

mint külföldi állomásozásáról; 

b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkal-

mazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról; 

c) sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről. 

(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatáro-

zottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől el-

térhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, ki-

véve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja. 

A szükségállapot 

50. cikk 

(1) A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és 

a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő. 

(2) A szükségállapot idején az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök 

dönt a Magyar Honvédség (1) bekezdés szerinti felhasználásáról. 

(3) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket 

rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével – sarkalatos 

törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 

rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(4) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja 

az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés – akadályoztatása esetén 

az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – folyamatosan ülésezik. Az 

Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bi-

zottsága – a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüg-

gesztheti. 

(5) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, 

kivéve, ha hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi 

ügyekkel foglalkozó bizottsága – meghosszabbítja. 

(6) A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével hatályát veszti. 

A megelőző védelmi helyzet 

51. cikk 

(1) Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség 

teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel egyi-

dejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedé-

sek bevezetésére. A megelőző védelmi helyzet időtartama meghosszabbítható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbításához a je-

len lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 
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(3) A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését 

követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő 

törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Or-

szággyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamato-

san tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés megelőző védelmi 

helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig tart. 

(4) A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos 

törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 

rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(5) A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszűnésével hatályát veszti. 

A váratlan támadás 

52. cikk 

(1) A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan be-

törése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvé-

delmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyon-

biztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében – szükség esetén a köztársasági 

elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint – a szükségállapot vagy a rendkívüli 

állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel 

azonnal intézkedni köteles. 

(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja 

az Országgyűlést és a köztársasági elnököt. 

(3) A Kormány váratlan támadás esetén sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli in-

tézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meg-

határozottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől 

eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(4) A Kormány rendelete a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti. 

A veszélyhelyzet 

53. cikk 

(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szeren-

csétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet 

hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. 

(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben 

meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezé-

sektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a 

Kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja. 

(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 

A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok 

54. cikk 

(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a 

XXVIII. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető 

vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható. 

(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkot-

mánybíróság működése nem korlátozható. 

(3) A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, 

ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn. 
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(4) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény hatá-

rozza meg. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén lép hatályba. 

2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) 

pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el. 

3. Az ezen Alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket az Országgyűlés a 2. pont 

szerinti eljárásban, külön fogadja el. 

4. A Kormány köteles az Alaptörvény végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat az 

Országgyűlés elé terjeszteni. 

5.3 A 3. pont szerint elfogadott Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései 

(2011. december 31.) az Alaptörvény részét képezi. 

* 

Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti fele-

lősségünk tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal, Magyarország első egységes Alaptör-

vényét a fentiek szerint állapítjuk meg. 

 
 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137076.601229#foot3
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2011. évi CCVI. törvény 

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról1 

A magyarországi egyházak és vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú ér-

tékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, 

oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, 

valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti 

tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország 

elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó 

egyházak és vallási közösségek tevékenységét is. 

Az Országgyűlés 

– a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatása, a mások meggyőződésének tisztelet-

ben tartása biztosítékaként az egyházak önállóságának biztosítása, az állammal fennálló kap-

csolatainak szabályozása céljából, 

– figyelemmel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az Emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló egyezményre, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság 

alapvető emberi jogával kapcsolatban megfogalmazott nemzetközi dokumentumokra, vala-

mint arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikke szerint az Európai 

Unió tiszteletben tartja és nem változtatja meg az egyházak és vallási egyesületek vagy közös-

ségek tagállamokban meglévő státuszát, 

– az Alaptörvénnyel összhangban, az állam és egyház különvált működésének alkotmányos 

követelményét figyelemben tartva, de az együttmunkálkodás kölcsönös előnyökön alapuló 

elveit megfelelően érvényesítve, 

– folytatva a vallásszabadságot biztosító törvényekben testet öltő hagyományt, 

– tekintettel az állam világnézeti semlegességére és a felekezetek közötti békés együttélésre 

való törekvésre, 

– tiszteletben tartva az egyházakkal megkötött megállapodásokat, 

– felismerve, hogy a közjó előmozdításának kulcsa az emberi személy méltóságának a tisz-

telete, amely lehetővé teszi nemcsak az emberek és a családok számára, hanem az egyházak 

részére is, hogy szabadon teljesítsék küldetésüket, 

– külön is elismerve Magyarország történelmében és kultúrájában folyamatosan meghatáro-

zó jelentőséggel bíró egyházak kiemelkedő szerepét 

az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján, a következő 

törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA 

1. § (1) Mindenkinek joga van a lelkiismeret és a vallás szabadságához. 

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más meggyőző-

dés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy 

más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb 

módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyil-

vánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 

(3) A lelkiismereti vagy vallási meggyőződés megválasztása, elfogadása, kinyilvánítása és 

megvallása, továbbá annak megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit előny vagy hát-

rány nem érhet. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot1
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(4) A lelkiismereti és vallásszabadság joga az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében megha-

tározott okból korlátozható. 

2. § A szülőnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi, vallási nevelé-

séről, vallásos oktatásáról döntsön és arról megfelelően gondoskodjék. 

3. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását az oktatási, egészségügyi, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben ellátott, valamint a büntetés-végrehajtási 

intézetben fogva tartott számára egyéni és közösségi szinten is lehetővé kell tenni. 

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga a rendvédelmi szerveknél, a Magyar Honvéd-

ségnél és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál szolgálati jogviszonyban állók számára 

szolgálatteljesítésük során – a szervezet működési rendjével és a honvédelmi kötelezettség 

teljesítésével összhangban – szabadon gyakorolható. 

4. § A lelkiismereti és vallásszabadság joga kommunikációs eszköz útján is kifejezésre jut-

tatható. 

5. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben állami hatóság által kü-

lönleges adat nem gyűjthető. Állami hatóság által a lelkiismereti és vallásszabadsággal össze-

függésben e törvény hatálybalépésekor nyilvántartott különleges adat kizárólag az érintett 

hozzájárulásával – halála esetén leszármazója hozzájárulásával – továbbítható és hozható 

nyilvánosságra. 

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben a népszámlálás során nem 

kötelező jelleggel, azonosításra alkalmatlan módon gyűjthető adat. 

II. FEJEZET 

AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSA 

1. A vallási tevékenység 

6. § (1) A vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, amely termé-

szetfelettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére irá-

nyulnak, valamint az erkölcsöt és az emberi méltóságot nem sértő sajátos magatartáskövetel-

ményekkel az emberi személyiség egészét átfogja. 

(2) Önmagában nem tekinthető vallási tevékenységnek 

a) a politikai és érdekérvényesítő, 

b) a pszichikai vagy parapszichikai, 

c) a gyógyászati, 

d) a gazdasági-vállalkozási, 

e) a nevelési, 

f) az oktatási, 

g) a felsőoktatási, 

h) az egészségügyi, 

i) a karitatív, 

j) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, 

k) a kulturális, 

l) a sport, 

m) az állat-, környezet- és természetvédelmi, 

n) a hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenő adatkezelési, 

o) a szociális 

tevékenység. 

2. Az egyház 

7. § (1) Az egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban együtt: egyház) azonos 

hitelveket valló természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező és az Országgyű-
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lés által elismert autonóm szervezet, amely elsődlegesen vallási tevékenység gyakorlása cél-

jából jön létre és működik. 

(2) Az egyház jogi személy. 

(3) Az egyház kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel 

nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik, nem sérti más közösségek jogait és szabadságát, 

valamint az emberi méltóságot. 

(4) Az Országgyűlés által elismert egyházakat a melléklet tartalmazza. 

8. § A jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkező, történelmi és kulturális értékeket 

megőrző, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- 

és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sportintézményeket fenntartó (a továbbiakban: közcélú 

tevékenység) egyházzal – működésük biztosítása érdekében – az állam megállapodást köthet. 

9. § (1) Az egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik. 

(2) Az egyházak tényleges társadalmi szerepét, az általuk ellátott közcélú tevékenységet az 

állam az egyházak társadalmi szerepéhez kapcsolódó további jogszabályok megalkotásánál és 

a velük való kapcsolattartás során figyelembe veheti. 

10. § (1) Az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam 

a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. 

(2) Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem működtethet és nem hoz-

hat létre. 

(3) Az egyház hitelvei, belső törvénye, szervezeti és működési szabályzata vagy azoknak 

megfelelő más szabályzata (a továbbiakban együtt: belső egyházi szabály) alapján hozott ha-

tározat érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható, azt az állami hatóságok nem 

vizsgálhatják. Az egyház belső egyházi szabályon alapuló döntését állami szerv nem módo-

síthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott belső jogviszonyokból eredő 

jogviták elbírálására állami szervnek nincs hatásköre. 

(4) Az egyház a vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adatokat belső egyházi sza-

bálya szerint kezeli, azokat az érintett hozzájárulásával – halála esetén leszármazója hozzájá-

rulásával – továbbíthatja és hozhatja nyilvánosságra. 

3. A belső egyházi jogi személy 

11. § (1) Az egyház belső egyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége 

vagy szervezete jogi személy (a továbbiakban: belső egyházi jogi személy). 

(2) Nem minősül belső egyházi jogi személynek az egyház belső egyházi szabálya szerint 

egyházi jogi személyiséggel nem rendelkező, az egyház által létrehozott, jogszabály alapján 

jogalanyisággal rendelkező szervezet. 

(3) A belső egyházi jogi személyt az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért fele-

lős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az egyház egészének vagy legfőbb szervének képvi-

selője kérelmére nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a belső egyházi jogi személyeket az 

adott egyház szerveként tartalmazza. 

(4) A (3) bekezdés alapján nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi szemé-

lyiségét az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen 

felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső egyházi 

szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja. 

4. Az egyházi intézmény 

12. § (1) Az egyház, a belső egyházi jogi személy nevelési, oktatási, felsőoktatási, egés-

zségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, valamint sport-

tevékenységet végző intézményt létesíthet és tarthat fenn. Az egyházi intézmény az egyház 

belső egyházi szabálya szerint rendelkezhet egyházi jogi személyiséggel. 
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(2) Az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglal-

koztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél a sajátos 

identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg. 

5. Az egyházi személy 

13. § (1) Az egyházi személy az egyház belső egyházi szabályában meghatározott, az egy-

ház, belső egyházi személy szolgálatában álló természetes személy. 

(2) Az egyházi személy szolgálatát sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban 

vagy egyéb jogviszonyban látja el. 

(3) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott, személyiségi jogot 

érintő információkat nem köteles állami hatóság tudomására hozni. 

(4) Az egyházi személyek fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesülnek. 

III. FEJEZET 

AZ EGYHÁZKÉNT VALÓ ELISMERÉSRE ÉS A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE VONAT-

KOZÓ SZABÁLYOK 

6. Az egyházként való elismerésre irányuló eljárás 

14. § (1)2 Az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület (a továbbiakban: egyesület) 

egyházként való elismerését az országos népi kezdeményezésben részvételre jogosult, lega-

lább ezer választópolgár aláírásával az országos népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok 

alkalmazásával az egyesület törvényes képviselője kezdeményezheti. 

(2) Az egyesület akkor ismerhető el egyházként, ha 

a) alapcélként vallási tevékenységet végez, 

b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van, 

c) legalább százéves nemzetközi működéssel rendelkezik vagy legalább húsz éve szervezett 

formában, egyesületként működik Magyarországon, amely húszéves időtartamba beszámít az 

e törvény hatálybalépése előtt a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 

szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházként való működés is, 

d) alapszabályát, létesítő okiratát, belső egyházi szabályát elfogadta, 

e) ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta vagy kijelölte, 

f) képviselői nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem el-

lentétes az Alaptörvénnyel, jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és sza-

badságát, és 

g) az egyesülettel szemben – működése során – nemzetbiztonsági kockázat nem merült fel, 

h) tanai és tevékenységei nem sértik az ember testi-lelki egészséghez való jogát, az élet vé-

delmét, az emberi méltóságot. 

(3)3 Az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: bizottság) a né-

pi kezdeményezés alapján az egyesület egyházként történő elismerésére vonatkozó javaslatot 

terjeszt az Országgyűlés elé. Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, 

azt a bizottság a javaslathoz kapcsolódóan jelzi. 

(4) A bizottság felhívására az egyesület a (2) bekezdés a)–f) pontja szerinti feltételeket iga-

zolni köteles. A (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételek fennállásáról a bizott-

ság a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását kéri. 

(5) Ha az Országgyűlés a (3) bekezdés szerinti törvényjavaslat alapján valamely egyesület 

egyházként történő elismerését nem támogatja, az erről szóló döntést országgyűlési határozat 

formájában kell közzétenni. A közzétételtől számított egy éven belül az egyesület egyházként 

való elismerésére irányuló ismételt népi kezdeményezés nem indítható. 

15. § Az egyesület az e törvénynek az adott egyház bejegyzésére vonatkozó módosítása ha-

tálybalépésének napjától minősül egyháznak. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot2
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143569.590688#foot3
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7. A nyilvántartásba vételi eljárás 

16. § A miniszter az e törvénynek az adott egyház bejegyzésére vonatkozó módosítása ha-

tálybalépését követő 30 napon belül az egyházat nyilvántartásba veszi. 

17. § (1) A nyilvántartás tartalmazza az egyház 

a) nevét, rövidített nevét, illetve a köznyelvben meghonosodott elnevezését, 

b) székhelyét, 

c) képviselőjének nevét, lakóhelyét és a képviselet módját, 

d) ha az egyház ilyennel rendelkezik, címerének és logójának tartalmi leírását. 

(2) A nyilvántartásba az egyház létesítő okiratának módosítása esetén be kell jegyezni a lé-

tesítő okirat módosításának időpontját, valamint a módosítás nyilvántartásba vételéről szóló 

határozat számát és jogerőre emelkedésének időpontját. 

(3) A nyilvántartást a miniszter vezeti. 

(4) A belső egyházi jogi személy 11. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételére, va-

lamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok változására a következő szabályokat kell alkalmaz-

ni: 

a) a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet az egyház egé-

szének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szer-

vének képviselője terjesztheti elő, amelynek tartalmaznia kell a belső egyházi jogi személyre 

vonatkozó (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat, 

b) a nyilvántartás az egyház nyilvántartási száma alatt történik, 

c) a miniszter a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet ki-

zárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy az az a) pontban foglaltaknak megfelel-e. 

18. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását, valamint a 17. § (4) bekezdése sze-

rinti nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat – a változástól, illetve a létesítő okirat mó-

dosításától számított tizenöt napon belül – az egyház egészének, legfőbb szervének vagy a 

belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének képviselője a miniszternek 

bejelenti. 

(2) Az egyház és a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba bejegyzett adatai nyilváno-

sak. 

IV. FEJEZET 

AZ EGYHÁZAK MŰKÖDÉSE 

19. § (1) Az egyház elsősorban vallási tevékenységet végez, saját hitelvei és szertartási 

rendje szerint működik. 

(2) Az egyház részt vállalhat a társadalom értékteremtő szolgálatában, ennek érdekében 

közcélú tevékenységet végezhet. 

(3) Az egyház céljai megvalósítása érdekében jogosult gazdasági-vállalkozási tevékenység-

nek nem minősülő tevékenységet, valamint alaptevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet is folytatni. Jogosult továbbá vállalkozásokat, civil szervezeteket létrehozni, 

azokban részt venni. 

(4) Az egyház közcélú tevékenysége és intézménye a hasonló tevékenységet folytató állami 

vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatásra jogo-

sult. Az ilyen intézményben a munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő 

vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 

(5) Az állami vagy önkormányzati intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi bér-

politikai intézkedések az egyház (4) bekezdés szerinti intézményének foglalkoztatottaira is 

azonos feltételekkel terjednek ki. 

(6) Az egyház jogszabályban meghatározottak szerint az államháztartás alrendszereiből, eu-

rópai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból, 
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pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatásban részesül-

hetnek. 

(7) E fejezet rendelkezéseit – az (1) bekezdés kivételével – a belső egyházi jogi személyre is 

alkalmazni kell. 

20. § (1) Az egyház bevételei elsősorban természetes személyek, jogi személyek, jogi sze-

mélyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból tevődnek össze. 

(2) Az egyház a polgári jogviszonyokban korlátozás nélkül részt vehet. 

(3) A belső egyházi jogi személy – az egyház belső egyházi szabályában meghatározott mó-

don – adományokat gyűjthet. 

(4) Az egyház vonatkozásában – ide nem értve a 6. § (2) bekezdését – nem minősül gazda-

sági-vállalkozási tevékenységnek 

a) a hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 

gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális intézmény vagy sportintézmény működtetése, valamint 

ezek és a környezetvédelmi tevékenység folytatása, 

b) az üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő szolgáltatásnyújtás révén, 

c) a hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése, 

d) az egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása, 

e) a temető fenntartása, 

f) a kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, csa-

lád-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékenysé-

get szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése, ideértve a munkaruha 

megtérítését is, 

g) a hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 

gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi tevékenységhez 

kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás, a tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereség-

szerzési célú hasznosítása, 

h) az államtól vagy önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott termék, 

jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány előállítása és értékesítése, 

i) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott nyugdíjintézet vagy nyugdíj-

alap működtetése. 

(5) A (4) bekezdés szerinti tevékenység bevétele különösen 

a) a szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése, 

b) a tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, kötbér, bánatpénz, bírság és 

adóvisszatérítés, 

c) a tevékenységhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénzügyileg 

rendezett – támogatás, juttatás, és 

d) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a hitelintézettől, az érték-

papír kibocsátójától kapott kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hozamának olyan ré-

sze, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenység bevétele az 

összes bevételben képvisel. 

(6) Az egyház adókedvezményben és azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben része-

síthető. 

21. § (1) Az egyház hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenő-

rizheti. Hitéleti célú bevételnek minősül különösen a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének egyház számára történő felajánlása, annak költségvetési kiegészítése, az ennek he-

lyébe lépő juttatás, valamint az ingatlanjáradék és annak kiegészítése. 

(2) Az egyház és a belső egyházi jogi személy a nem hitéleti célra nyújtott költségvetési tá-

mogatásból származó bevételét és annak felhasználását a számvitelről szóló törvény és az 

államháztartásról szóló törvény rendelkezései, valamint a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb 

jogszabályok szerint tartja nyilván. 
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(3) Az egyháznak nem hitéleti célra nyújtott költségvetési támogatás felhasználásának tör-

vényességi szempontok szerinti ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. 

22. § Az állam lehetőséget biztosít az egyházaknak – jogszabályban meghatározott eljárás 

keretein belül – hogy részt vegyenek a jogalkotás során a jogszabálytervezetek és jogalkotási 

koncepciók véleményezésében. 

23. § Az egyház – különösen az egyházi szertartások és az egyházkormányzat zavartalan 

működése tekintetében–, valamint a templomok, a temetők és más szent helyek fokozott sza-

bálysértési és büntetőjogi védelemben részesülnek. 

24. § (1) Az egyház az állam és a helyi önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási 

intézményben – a tanulók és a szülők igényei szerint – hit- és erkölcstanoktatást tarthat, to-

vábbá felsőoktatási intézményben hitéleti tevékenységet folytathat. A felsőoktatási intézmény 

köteles a dologi feltételeket, a közoktatási intézmény a dologi feltételeket és más, kötelező 

iskolai foglalkozásokkal nem ütköző időpontot, az egyház pedig a hitoktató, illetve hittanár 

személyét biztosítani. A hit- és erkölcstanoktatás költségeit – törvény, illetve az egyházzal 

kötött megállapodás alapján – az állam biztosítja. 

(2) Az egyház jogszabályban meghatározott rendben végzett tábori lelkészi, valamint bör-

tön- és kórházlelkészi szolgálatot vagy más szolgálatot végezhet. 

25. § (1) Az egyház elnevezése, jelképrendszere, szertartásrendje, valamint köznyelvben 

meghonosodott neve fokozott jogvédelemben részesül. Más szervezet elnevezése és jelképei 

nem kelthetnek olyan benyomást, hogy a szervezet, illetve tevékenysége más, korábban nyil-

vántartásba vett egyház működéséhez kapcsolódik. 

(2) Ha valamely egyházi személy nem egyháztag számára végez szolgálatot vagy szolgálta-

tást, és akár közvetlen, akár közvetett módon a tevékenysége egyházával kapcsolatba hozható, 

köteles az adott egyház nevét a szolgálat vagy szolgáltatás felajánlása előtt jól látható módon 

feltüntetni, nyilvánvalóvá tenni. 

(3) Az egyház elnevezését, a hozzá közvetlenül köthető jelképrendszerét és a köznyelvben 

meghonosodott elnevezését – erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül – más 

szervezet nem használhatja. 

V. FEJEZET 

AZ EGYHÁZAK MEGSZŰNÉSE 

26. § Az egyház jogutód nélkül szűnik meg, ha az egyház 

a) legfőbb szerve az egyház feloszlásáról határoz, 

b) tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik, 

c) tevékenysége – az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján – az Alaptörvénybe ütközik. 

27. § (1) Az egyház jogutódlással – az egyház képviselőjének kérelmére – szűnik meg más 

egyházzal való egyesülése (beolvadás, összeolvadás) és különválás esetén. 

(2) Az egyház vagyona az egyház más egyházzal való egyesülése, illetve két vagy több 

egyházra való különválása esetén a jogutód egyház tulajdonába kerül. Ha az egyházból sze-

mélyek vagy személyek csoportjai kiválnak, de a nyilvántartásba vett egyház fennmarad, a 

kiválással keletkező új szervezetet a korábbi egyház vagyonából részesedés nem illeti meg. 

28. § (1) A Kormány a miniszter előterjesztésére a 26. §-ban és a 27. §-ban meghatározott 

megszűnési ok fennállása esetén kezdeményezi az Országgyűlésnél az érintett egyház mellék-

letből való törlését, illetve egyesülés vagy különválás esetén a melléklet módosítását. 

(2) Az egyház a mellékletnek az adott egyház törlésére vonatkozó módosítása hatálybalé-

pésének napján szűnik meg. 

29. § (1) Az egyház jogutód nélküli megszűnése esetén elszámolási eljárásnak van helye, 

amelyre a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 

V. törvény VIII. Fejezetét kell alkalmazni. 
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(2) Az egyház jogutód nélküli megszűnése esetén vagyona – a hitelezők követeléseinek ki-

elégítése után – az állam tulajdonába kerül, és azt közcélú tevékenységre kell fordítani. 

30. § (1) Az egyház jogutód nélküli megszűnése esetén az egyház belső egyházi jogi szemé-

lye is jogutód nélkül megszűnik. 

(2) Belső egyházi jogi személy megszűnése esetén a vagyoni kérdéseket az egyház belső 

egyházi szabálya határozza meg. 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8. Felhatalmazó rendelkezések 

31. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyház és a belső egyházi jogi személy 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságaira vonatkozó szabályokat 

rendeletben határozza meg. 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy 

a) az egyházak nyilvántartásba vételének szabályait, 

b) a nyilvántartásba bejegyzendő technikai és egyéb adatokat, valamint ezek változása beje-

lentésének szabályait, 

c) a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás, valamint az egyház és a belső egyházi jogi 

személy nyilvántartásba bejegyzett adatairól kért papír alapú és elektronikus kivonat tartal-

mát, 

d) a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételének szabályait, és 

e) az egyház megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint az egyház és a belső 

egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésének szabályait 

rendeletben határozza meg. 

9. Hatályba léptető rendelkezések 

32. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését 

követő napon lép hatályba. 

(2) Az I–V. Fejezet, a 8. alcím, a 10. alcím, a 39–48. §, a 12. alcím, a 13. alcím és a mellék-

let 2012. január 1-jén lép hatályba. 

(3) Az 52. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 

10. Átmeneti rendelkezések 

33. § (1) A miniszter a mellékletben meghatározott egyházakat és az általuk meghatározott, 

a 11. § szerinti belső egyházi jogi személyeket az e törvény hatálybalépésétől számított 30 

napon belül nyilvántartásba veszi. 

(2) A mellékletben meghatározott egyház és annak belső egyházi jogi személye az (1) be-

kezdés szerinti nyilvántartásba vétel időpontjára tekintet nélkül működhet egyházként, belső 

egyházi jogi személyként. 

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel során országosan egyedi azo-

nosításra alkalmas nyilvántartási számot állapít meg és ad ki az egyház részére, és erről az 

egyházat értesíti. 

34. § (1) A mellékletben meghatározott egyházak és a (2) bekezdés szerinti egyházak, va-

lamint ezek vallásos célra létrejött önálló szervezetei kivételével valamennyi, a lelkiismereti 

és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilván-

tartásba vett szervezet és annak vallásos célra létrejött önálló szervezete (a továbbiakban 

együtt: szervezet) 2012. január 1-jétől egyesületnek minősül. 

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény hatályvesztéséig a lelkiismereti és 
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vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogál-

lásáról szóló 2011. évi C. törvénynek az egyházkénti elismerésre vonatkozó szabályaira tekin-

tettel a miniszterhez kérelmet benyújtó egyház e törvény szerinti elismeréséről az Országgyű-

lés – a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok kivételével – a 14. § (3)–(5) bekezdése 

szerinti eljárás keretében 2012. február 29-éig dönt. 

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti egyházakról az általa vezetett minisztérium honlap-

ján közleményt tesz közzé. 

(4) Ha az Országgyűlés a (2) bekezdés szerinti elismerést valamely egyház tekintetében el-

utasítja, az egyház 2012. március 1-jétől az e törvény és más jogszabályok alkalmazásában az 

(1) bekezdés szerinti szervezetnek minősül, akire a 35–37. §-t kell alkalmazni azzal, hogy 

a) az egyházként való elismerésre a 14. § (5) bekezdése szerinti országgyűlési határozat 

közzétételétől számított egy év elteltével indított népi kezdeményezés alapján kerülhet sor, 

b) a 35. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekmények megtételére 2012. április 30-áig, a 

35. § (2) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése szerinti feltételek teljesítésére 2012. augusztus 

31-éig kerülhet sor, 

c) a 35. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása során 2012. április 30-i időpontot kell fi-

gyelembe venni, 

d) a 36. § (1) bekezdése szerinti jogutódlás időpontja 2012. március 1-je, és 

e) a (2) bekezdés szerinti egyház részére 2012. február 29-éig nyújtható egyházi célú költ-

ségvetési támogatás. 

(5) A szervezet 

a) a 35. §-nak megfelelően kezdeményezheti egyesületként való nyilvántartásba vételét, és 

b) ha az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, a III. Fejezetben foglaltak sze-

rint kezdeményezheti az egyesület egyházként történő elismerését. 

35. § (1)4 A szervezet 2012. február 29-éig nyilatkozik továbbműködési szándékának hiá-

nyáról vagy – továbbműködési szándék esetén – az egyesületre vonatkozó szabályok szerint 

változásbejegyzési eljárást indít, amelyre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 37. § (1) bekezdését, 

38. §-át és 63. §-át kell alkalmazni azzal, hogy alakuló ülésen az átalakulást elhatározó ülést 

kell érteni. 

(2)5 A szervezet az egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeket legkésőbb 

2012. június 30-áig teljesítheti azzal, hogy ha a szervezet vallási tevékenységét 2012. január 

1-jétől a 2011. december 31-én hatályos belső egyházi szabályában meghatározott szervezeti 

keretek között változatlanul végzi, a bíróság az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele során 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 62. § (3) bekezdés b) pontja, 63. § (1), 

(3) és (4) bekezdése szerinti feltételekkel kapcsolatosan nem vizsgálja, hogy a szervezet léte-

sítő okirata megfelel-e a legfőbb szerv, az ügyintéző szerv és a képviseleti szerv létrejöttére és 

hatáskörére vonatkozó törvényi szabályoknak. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A bíróság a szervezetet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámo-

lásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. február 29-én hatályos 116. § (3)–(6) bekezdésének, 

117. §-ának és 118. §-ának alkalmazásával kényszer-végelszámolási eljárás keretében jogutód 

nélkül megszünteti, ha a szervezet 

a) a változásbejegyzési eljárás során a változásbejegyzési eljárásban meghatározott feltéte-

leket nem teljesíti, vagy 

b) 2012. február 29-éig a továbbműködéséről nem vagy nemlegesen nyilatkozott. 

(4) A szervezet a bíróság által a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 

szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartott adatait a változásbejegyzési eljárás befeje-

zésével egyidejűleg vagy a (3) bekezdés szerinti kényszer-végelszámolási eljárást követően 

törölni kell. 
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(5) Ha a miniszter arról értesíti a bíróságot, hogy a melléklet szerinti egyházat és annak bel-

ső egyházi jogi személyét nyilvántartásba vette, a bíróság az egyház és annak belső egyházi 

jogi személye bíróság által nyilvántartott adatait törli. 

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti törlésről nem kell végzést hozni. 

36. § (1) A szervezet 2012. január 1-jétől a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 

egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyház általános jog-

utódja. 

(2) A szervezet lelkiismereti és vallásszabadság jogára, valamint hitéleti, vallási tevékeny-

ségére vonatkozóan a 10. §-t és a 13. § (3) bekezdését alkalmazni kell. 

37. § (1) Az e törvény hatálybalépését követően – a (3) bekezdésben meghatározott kivétel-

lel – csak a mellékletben meghatározott egyháznak nyújtható egyházi célú költségvetési tá-

mogatás. 

(2) A szervezet a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló törvény alkalmazásában egyesületnek minősül, és az egyesület 

részére felajánlható egy százalékra jogosult, feltéve, hogy az egyesületre vonatkozó jogsza-

bályok által támasztott feltételeket 2012. június 30-áig teljesíti. 

(3) Az állam – megállapodás alapján – a szervezet által 2011. december 31-én fenntartott 

a) közoktatási intézmény tekintetében 2012. augusztus 31-éig, 

b) szociális intézmény tekintetében 2012. december 31-éig 

a működésükhöz költségvetési támogatást biztosít. 

38. § (1) A Kormány a közcélú tevékenységet végző egyházakkal megkötött megállapodá-

sok tiszteletben tartása mellett azokat áttekinti és szükség szerint új megállapodásokat kezde-

ményez. 

(2) A Kormány az e törvény alapján egyháznak nem minősülő – közfeladatot ellátó – szer-

vezettel 2012. december 31-éig a közfeladat-ellátás költségvetési támogatásához kapcsolódó 

megállapodást köthet. 

13. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés 

55. § E törvény II–III. Fejezete, 19–20. §-a, 21. § (1) és (2) bekezdése, 22–25. §-a, V. Feje-

zete, 12. alcíme és melléklete az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése, 21. § (3) bekezdése az 

Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése, 49. §-a az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése, 53. §-a az 

Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

Melléklet a 2011. évi CCVI. törvényhez22 

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási kö-

zösségek 

 
A 

1 Magyar Katolikus Egyház 

2 Magyarországi Református Egyház 

3 Magyarországi Evangélikus Egyház 

4 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

5 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) 

6 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 

7 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 

8 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus 
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9 Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 

10 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye 

11 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) 

12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház) 

13 Magyarországi Baptista Egyház 

14 HIT Gyülekezete 

15 Magyarországi Metodista Egyház 

16 Magyar Pünkösdi Egyház 

17 Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház 

18 Erdélyi Gyülekezet 

19 Hetednapi Adventista Egyház 

20 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház 

21 Magyarországi Iszlám Tanács23 

22 Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek 

23 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 

24 Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 

25 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

26 Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 

27 Buddhista vallási közösségek24 
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1999. évi XLIII. törvény 

a temetőkről és a temetkezésről1 

Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetke-

zés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és temet-

kezési kultúra fejlesztése érdekében a következő törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Alapelvek 

1. § (1)2 A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás 

joga mindenkit megillet. 

(2) A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közremű-

ködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek 

együttműködni. 

(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemette-

tők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szoká-

sainak tiszteletben tartásával történik. 

(4)3 E törvényben foglalt rendelkezéseket a nemzetiségek törvényben biztosított jogainak ér-

vényesítésével kell végrehajtani. 

A törvény hatálya 

2. § (1) E törvény határozza meg a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetke-

zési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat. 

(2) A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell 

a)4 azoknak az egyházaknak, felekezeteknek és vallási közösségeknek (a továbbiakban 

együtt: egyház), települési önkormányzatoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak, gazdálkodó 

szervezeteknek [Ptk.5 685. § c) pont], közhasznú szervezeteknek, amelyek tulajdonában, keze-

lésében, fenntartásában, üzemeltetésében működő vagy lezárt temető, illetőleg temetkezési 

emlékhely vagy halotthamvasztó van; 

b) a temető és temetkezési emlékhely fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg annak, akire 

nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak. 

(3)6 A törvény rendelkezéseit a műemlékvédelem alatt álló temetők, temetkezési emlékhe-

lyek és temetési helyek tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló törvénnyel 7 össz-

hangban kell alkalmazni. 

(4) A halvaszületett és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek, szervmarad-

ványok eltemetésével összefüggésben – ha jogszabály másként nem rendelkezik – e törvény-

ben foglaltakat kell alkalmazni. 

(5)8 A hősi temetőre és hősi temetési helyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Magya-

rország területén levő más nemzetek hősi temetőire, hősi temetési helyeire is. 

Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazásában 
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a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti 

zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi ren-

deltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és hasz-

nálnak, vagy használtak; 

b)9 köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati 

tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött meg-

állapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti; 

c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, temp-

lomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az 

elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál; 

d) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, ur-

nafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán 

létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a 

földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól; 

e)10 nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által annak minősített 

temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, 

temetési helyek összessége; 

f)11 hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a 

honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá 

a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint 

háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére 

szolgáló temető (temetőrész), temetési hely; 

g) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített épít-

mény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla; 

h) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába fogla-

ló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkor-

mányzati tevékenységek összessége; 

i)12 egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési enge-

déllyel rendelkező személy, illetőleg intézmény. 

II. Fejezet 

A TEMETŐ 

Általános szabályok 

4. § (1)13 A temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, az egyház, a helyi és or-

szágos nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] és közhasznú 

szervezet lehet. 

(2) Azon a településen, ahol nincs önkormányzati tulajdonú temető, gazdálkodó szervezet 

vagy közhasznú szervezet a temetőtulajdonban tulajdoni hányadot akkor szerezhet, ha az ön-

kormányzat legalább 51%-os tulajdoni hányadban tulajdonosa lesz a temetőnek. Az önkor-

mányzat tulajdoni hányada a működés során sem csökkenthető 51% alá. 

5. § (1) A temető fenntartója a temető tulajdonosa, illetve az, aki kezelői joggal rendelkezik. 

(2) Az állami tulajdonban lévő temető kezelőjét az e törvényben és a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott jogok és kötelezettségek a tulajdonossal megegyezően 

illetik meg, illetve terhelik. 

(3) Köztemető fenntartója a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat. 

A temető fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg együttműködés útján 

is gondoskodhatnak. 
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6. § (1) A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményei-

nek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása. 

(2) A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése. 

(3) A temető tulajdonosa – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – köteles a 

temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve – 

szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. 

(4)14 Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb 

temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni. 

7. § (1)15 A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temet-

kezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi. 

(2)16 

(3)17 Ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkor-

mányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a temetkezési szolgáltatást enge-

délyező hatóság ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését. Szerződésszegés 

esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. 

(4)18 A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság az ellenőrzés során a köztemetőben ve-

zetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők 

jogosultságát. 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele 

8. § (1) A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben 

kell meghatározni. 

(2)19 A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális lé-

tesítményei építéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez 

külön jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie. 

(3) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a települési ön-

kormányzat (fővárosban a fővárosi önkormányzat) gondoskodik. 

9. § (1) A temető létesítése során a temetőtulajdonos 

a) utat, 

b) ravatalozót, 

c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, 

d) boncolóhelyiség-csoportot, 

e) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását, 

f) vízvételi lehetőséget, illemhelyet, 

g) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az 

utak sorfásítását, 

h) hulladéktárolót 

a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani. 

(2) Lezárt temetőben az (1) bekezdés e), f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítmé-

nyeket kell biztosítani. 

10. § (1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója 

jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. 

(2) A temető és a temetési hely – kormányrendeletben foglaltak szerint – megszüntethető a 

tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt. 

(3) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől számí-

tott használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett 

urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. 

11. § (1) A nemzeti sírkert fennállásáig nem szüntethetők meg és nem helyezhetők át a ben-

ne található temetési helyek. 
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(2)20 

(3) Ha a nemzeti sírkert megszűnik, a temetési helyek áthelyezéséről kell gondoskodnia an-

nak, akinek a megszüntetés az érdekkörébe tartozik. 

12. § Lezárt, nem működő temető ismételt használatba vételekor vagy kegyeleti park céljára 

való átalakításakor a létesítésre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A temető fenntartása 

13. § (1) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú 

zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. 

(2) A temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek lé-

tesítésével nem csökkenthető. 

14. §21 
15. § (1) Nemzeti sírkerthez – ezen belül a nemzeti panteonba – tartozó temetőket, hősi te-

metőket, hősi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket, temeté-

si helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. 

(2) A Nemzeti Kegyeleti Bizottság nevéhez és funkciójához méltó testület. 

(3) A Nemzeti Kegyeleti Bizottság feladata különösen 

a) a nemzeti sírkertek megteremtésére irányuló kezdeményezések véleményezése; 

b)22 a rendelkezési jog gyakorlása a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek és kegyeleti 

emlékhelyek tekintetében; 

c) a megemlékezés módszertanának és gyakorlatának kialakítása; 

d)23  

(4) A Nemzeti Kegyeleti Bizottság feladatait Titkárságán (a továbbiakban: Titkárság) ke-

resztül látja el. 

(5) A Titkárság feladata különösen 

a) a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek nyilvántartásba vétele és nyilvántartása; 

b) a nemzeti sírkertek fenntartásával kapcsolatos feladatok meghatározása. 

A temető üzemeltetése 

16. §24 A temető üzemeltetését e törvényben, kormányrendeletben, temetőszabályzatban, to-

vábbá köztemető esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási szerző-

désben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Az üzemeltető 

a)25 meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

b)26 biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók 

és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és 

működteti azokat; 

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 

zárását; 

f) megőrzi a nyilvántartó könyveket; 

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

h) kijelöli a temetési helyeket; 

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; 

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39628.594693#foot20
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39628.594693#foot21
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39628.594693#foot22
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39628.594693#foot23
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39628.594693#foot24
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39628.594693#foot25
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39628.594693#foot26


 

139 
 

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

l)27 összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcso-

latos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés 

és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

17. § (1) A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormány-

rendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel. 

(2)28 Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bá-

násmód követelményét. 

18. § (1)29 A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az 

üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt 

könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. 

(2)30 A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhe-

lyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes személyazonosító adatai, 

legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési 

hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 

neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. 

(3) A sírbolt könyvet a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt 

számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogo-

sult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is. 

(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 

nevét, az eljárás ügyszámát. 

(5) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett ren-

delkezni jogosult személy tekinthet be. 

(6) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyit-

vatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdek-

lődőnek. 

(7)31 A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt 

könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. 

A temetés 

19. § (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül tör-

ténik, egyházi vagy világi szertartás szerint. 

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, 

amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. 

(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az hatá-

rozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv 

vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. 

(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében 

nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 

20. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: 

a) aki a temetést szerződésben vállalta; 

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; 

c)32 végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házas-

társa vagy élettársa; 

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje 

szerint. 

(2)33 Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezett-

ségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat 
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(fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn 

belül – gondoskodik. 

21. § (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen 

kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg – a 

kormányrendeletben előírt feltételek szerint – szétszórhatók. 

(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek – kérésére – ki kell ad-

ni. 

(3) Nem magyar állampolgárságú személyt – kormányrendeletben foglalt feltételek szerint – 

lehet eltemetni. 

22. § (1) A temetési hely felett – a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely kivételével – az 

rendelkezik, aki megváltotta. 

(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatá-

rozására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. 

(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a 

törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát jogszabály határozza meg, amely 

hamvasztásos temetés esetében nem lehet kevesebb 10 évnél, egyéb esetekben nem lehet ke-

vesebb 25 évnél. 

23. §34 Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül ravatalozni az egészségügyi államigaz-

gatási szervnek az engedélyével lehet. 

24. § (1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló 

halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati 

bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához 

a halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A 

halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondosko-

dik. 

(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult (rendkívüli halál), az el-

hunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljá-

ró hatóság engedélye is szükséges. 

(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére – a sírboltba teme-

tés és az urna kivételével – olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék 

használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet. 

III. Fejezet 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

25. § (1)35 Temetkezési szolgáltatási tevékenység: 

a) a temetésfelvétel, 

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szol-

gáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül 

végzett – előkészítése, 

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, 

d) a ravatalozás, 

e) a búcsúztatás, 

f) sírhelynyitás és visszahantolás, 

g) a sírba helyezés, 

h) a halottszállítás, 

i) a hamvasztás és az urnakiadás, 

j) az urnaelhelyezés, 

k) a hamvak szórása, 
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l) az exhumálás, 

m) az újratemetés. 

(2)36 A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan is végezhetők (a 

továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatás). 

(3) Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás e törvény értelmében nem minősül temetkezé-

si szolgáltatásnak. 

26. § (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műsza-

ki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. 

(2) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenysé-

get a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenysé-

gének gyakorlása során a szolgáltató az 1. §-ban meghatározott alapelvek érvényesülését kö-

teles biztosítani. 

27. § (1)37 A temetkezési szolgáltató a temető, a hamvasztóüzem és a temetkezési emlékhely 

területén kívül 

a) a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvételt, az elhunyt temetésre való előkészí-

tését és a temetéshez szükséges kellékekkel történő ellátását, továbbá 

b) a temetkezési szolgáltatás ellátása során az elhunyt hűtését, a halottszállító jármű tárolá-

sát 

csak engedélyezett telephelyen végezheti. 

(2) Egészségügyi intézményben – az egészségügyi igazgatás körébe tartozó, elhalálozással 

kapcsolatos ügyintézésen kívül – nem lehet temetkezési szolgáltatás céljából telephelyet léte-

síteni és működtetni. A megrendelés megszerzése érdekében az eltemettető nem befolyásolha-

tó sem az intézmények alkalmazottai, sem temetkezési szolgáltató által. 

(3)–(5)38 

(6)39 Köztemető területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyako-

rolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni, és ilyen 

tevékenységgel létrehozott terméket – a temetéshez szükséges kellékek kivételével – nem 

lehet forgalmazni. 

28. § A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a te-

metési szertartásra vonatkozó rendelkezését – az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás 

rendjének megfelelően – tiszteletben tartani. 

A temetkezési szolgáltató 

29. § (1)40 Egészségügyi intézményben az orvos, az egészségügyi feladatot ellátó vezetői 

megbízású alkalmazott, továbbá az egészségügyi feladatot ellátó alkalmazott nem lehet te-

metkezési szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, illetőleg gazdasági társaság tag-

ja, vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja. 

(2)41 Az (1) bekezdésben felsoroltak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] nem lehet 

ugyanabban a megyében temetkezési szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, 

illetőleg gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja. 

30. §42 (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező ha-

tóság engedélyével folytatható. 

(2)43 A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedé-

lyező hatóság annak engedélyezi, 

a) aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizá-

ró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) aki igazolja szakmai alkalmasságát, továbbá megfelelő pénzügyi teljesítőképességét, 
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c) aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó 

előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét 

és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 

d) aki írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, 

és 

e) akinek gazdálkodó szervezet esetében legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy 

alkalmazottja, egyéni vállalkozó esetében – ha a tevékenységet nem maga látja el – legalább 

egy foglalkoztatottja rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítés-

sel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. 

(3)44 A (2) bekezdésben meghatározott követelményeket – a (4) bekezdésben meghatározot-

takra figyelemmel – 

a) egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak, 

b) a gazdasági társaság vezetőjének, 

c) az egyéni cég tagjának 

kell igazolnia. 

(4)45 A temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával 

egyidejűleg a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéle-

tű, valamint nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi 

nyilvántartó szerv a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság részére – annak a temetke-

zési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott 

adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a temetkezési szolgáltatásokat en-

gedélyező hatóság a (6) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilván-

tartó szervtől. 

(5)46 A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező szolgál-

tatókról nyilvántartást vezet. 

(6)47 A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a temetkezési szolgáltatási tevé-

kenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt 

is, hogy a nyilvántartásba vett temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű, és 

nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A 

hatósági ellenőrzés céljából a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság adatot igé-

nyelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy 

a temetkezési szolgáltatási tevékenységet folytató személy büntetlen előéletű-e, valamint, 

hogy a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt áll-e. 

(7)48 A (4) és (6) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a temetkezési szolgáltatá-

sokat engedélyező hatóság 

a) a temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig 

vagy 

b) a temetkezési szolgáltató nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára 

vagy a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig 

kezeli. 

31–32. §49 
33. § (1)50 A pénzügyi teljesítőképesség akkor megfelelő, ha az egyéni cég, a gazdasági társa-

ság vagy az egyéni vállalkozó 

a) adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, 

b) igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosí-

tékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők 

olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással 

okozott. 
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(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott biztosíték 

a) a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét; 

b) ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás. 

(3)51 Ha a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó az (1) bekezdés a) pontjában megha-

tározott adatokat nem igazolja, és nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a 

temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság – a pénzügyi teljesítőképesség igazolása 

céljából – megkeresi az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatokról nyilvántartást vezető 

hatóságot. A megkeresett hatóság az adatszolgáltatása körében arról ad tájékoztatást, hogy az 

alapítónak van-e meg nem fizetett, lejárt köztartozása. 

34. §52 A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a 30. §-ban meghatározott enge-

délyt visszavonja, ha megállapítja, hogy kiadásának feltételei már nem állnak fenn. 

Halottszállítás 

35. § (1) Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és 

az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott 

koporsóban (szállítókoporsóban) lehet. 

(2) Rendkívüli halálesetekkel összefüggő halottszállításról külön jogszabály rendelkezik. 

36. § (1)53 Holttest, urna külföldre történő szállításához – ha nemzetközi szerződés másként 

nem rendelkezik – a rendeltetési hely szerinti ország hatóságának, valamint az elhalálozás 

helye szerint egészségügyi államigazgatási szervnek az engedélye szükséges. 

(2) Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a magyar külkép-

viselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország közegészségügyi hatóságának szállítási 

engedélyét, továbbá a befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát. 

(3) A nemzetközi halottszállítás egyéb feltételeit külön jogszabály tartalmazza. 

Halotthamvasztás 

37. § (1) Hamvasztóüzemi építményt létesíteni vagy átalakítani, felújítani a településrende-

zési tervnek megfelelően és építési engedély alapján lehet. 

(2)54 

38. § (1) Ha a halottvizsgálati bizonyítvány szerint a holttest hamvasztható, a hamvasztást 

az ország területén működő bármely hamvasztóüzemben el lehet végezni. A hamvaszthatósá-

got tanúsító halottvizsgálati bizonyítványról az üzem másolatot készít, amit a nyilvántartáshoz 

csatolva kell megőrizni. 

(2) Magyarországon elhunyt külföldi személy, vagy más országban elhunyt és Magyaror-

szágra szállított külföldi személy elhamvasztásához az elhunyt állampolgársága szerinti or-

szág külképviseletének, ennek hiányában az utolsó lakhelye szerint illetékes hatóság engedé-

lye szükséges, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik. 

(3) Hamvasztóüzem céljára felhasznált ingatlanon hagyományos sírhelyek, sírboltok nem 

létesíthetők, kivéve, ha az üzem temető területén létesült. 

(4) Ismeretlen holttest nem hamvasztható el. 
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IV. Fejezet 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

39. § (1) Köztemető fenntartására és üzemeltetésére az önkormányzat azzal a gazdálkodó 

szervezettel köthet kegyeleti közszolgáltatási szerződést, amely a kormányrendeletben megha-

tározott feltételeknek megfelel. 

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell 

a) a tevékenység gyakorlásának helyét; 

b) az ellátandó tevékenységek felsorolását; 

c) a teljesítés módját és idejét; 

d) a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit; 

e) a szerződés érvényességi idejét, amely 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, 

de újbóli megkötése nem zárható ki; 

f) a szolgáltatás finanszírozásának rendjét; 

g) a szolgáltatás ellenértékének mértékét és a megfizetés módját; 

h) a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait; 

i) a szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi és minőségi előírásait és rendelkezésre 

bocsátásának módját; 

j) az önkormányzati vagyontárgyak használatának, karbantartásának, felújításának és pótlá-

sának szabályait; 

k) a szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelményeket; 

l) a szerződés fennállása alatt az önkormányzatot megillető ellenőrzési jogosítványokat; 

m) arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy ha a gazdálkodó szervezet a kegyeleti köz-

szolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, a kegyeleti közszolgáltatást más gazda-

sági tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti; 

n) a birtokbaadás feltételeit; 

o) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) A szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a gazdálkodó szervezet a (2) bekezdés 

m) pontjában meghatározott kötelezettségét megszegi. 

40. § (1)55 Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt hűté-

sével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá 

a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahan-

tolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének 

igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). 

(2)56 A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és 

fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők ál-

tal fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevéte-

léért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat. 

(3)57 A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mér-

tékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

(4)58 Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizeten-

dő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapí-

tott megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. 
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(5)59 A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapí-

tásakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét. 

A hősi temetőre, hősi temetési helyre vonatkozó különös szabályok60 

40/A. §61 A hősi temető, hősi temetési hely védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, 

amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és önkormányzati szervek, az egyhá-

zak, a civil szervezetek, illetve a jogi és természetes személyek. 

40/B. §62 (1) Hősi temetővé, hősi temetési hellyé minősítésre, azok megnyitására, áthelyezé-

sére, megszüntetésére, az azokból történő exhumálás, a sírokon emelt síremlékek létesítésé-

nek, felújításának, átépítésének és elbontásának engedélyezésére, valamint e tevékenységek 

végrehajtásának ellenőrzésére a honvédelemért felelős miniszter jogosult. 

(2) A hősi temetési hely feletti rendelkezési jogot a honvédelemért felelős miniszter gyako-

rolja. 

(3) A hősi temetési hely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfize-

tésének kötelezettsége alól. 

(4) A hősi temetési helyre a hősi halott hozzátartozóit a honvédelemért felelős miniszter 

hozzájárulásával lehet eltemetni, azonban ez a körülmény a sírhely minősítését és jogszabály-

ban biztosított különleges státuszát nem érinti. 

(5) A honvédelemért felelős miniszter együttműködik a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 

Bizottsággal, különös tekintettel a nemzeti sírkert részévé nyilvánított hősi temető, hősi teme-

tési hely vonatkozásában. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkert ré-

szévé nyilvánított hősi temető, hősi temetési hely tekintetében a rendelkezési jogot a honvéd-

elemért felelős miniszter hozzájárulásával gyakorolja. 

(6) A honvédelemért felelős miniszter az oktatásért felelős miniszterrel együttműködve 

gondoskodik a hősi temetőhöz, hősi temetési helyhez fűződő nemzeti értéket hordozó örökség 

megismerését és bemutatását elősegítő oktatási, képzési, ismeretterjesztő programok kidolgo-

zásáról és végrehajtásáról. 

40/C. §63 (1) A honvédelemért felelős miniszter által a hősi temető, hősi temetési hely kezelé-

sének ellenőrzésére kijelölt szerv (a továbbiakban: ellenőrző szerv) felméri és folyamatosan 

figyelemmel kíséri a hősi temető, hősi temetési hely állapotát, továbbá megteszi azok fenntar-

tásához és védelméhez szükséges intézkedéseket. 

(2) Az ellenőrző szerv képviselője – a hősi temető, hősi temetési helyen eltemetett szemé-

lyekkel összefüggő adatok tekintetében – 

a) a temetővel és a hősi halottakkal kapcsolatos nyilvántartásokba, az anyakönyvi nyilván-

tartásokba betekinthet, valamint azokból, 

b) a hősi temetési hellyel kapcsolatban a temető tulajdonosától, kezelőjétől, üzemeltetőjétől 

vagy a temetőben szolgáltatást végzőktől 

adatokat kérhet. 

(3) A temető tulajdonosa, kezelője, üzemeltetője vagy a temetőben szolgáltatást végző köte-

les lehetővé tenni és segíteni az ellenőrző szerv tevékenységét, valamint köteles biztosítani a 

hősi temetési hely ellenőrzését és az adataihoz való hozzáférést. 

40/D. §64 (1) A hősi temetőkről, hősi temetési helyekről és a hősi halottakról az ellenőrző 

szerv nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő adatok kizárólag a hősi temető, hősi 

temetési hely fenntartásával, gondozásával kapcsolatos, e törvényben meghatározott felada-

tokkal kapcsolatosan használhatók fel. 

(2) A hősi halott e törvényben meghatározottak szerint kezelt adatait tudományos kutatást 

végző szerv vagy személy, a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek 

bemutatásához szükséges mértékben, az ellenőrző szerv engedélyével használhatja fel és hoz-

hatja nyilvánosságra. Az ellenőrző szerv az 1945. május 8-a előtt, valamint a második világ-
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háborúval összefüggő események következtében elhunyt hősi halottak adatait az e célból lét-

rehozott honlapon közzéteszi. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a hősi halott személyére és temetési helyére vo-

natkozó tartalmazza 

a) – ismert hősi halott esetében – a hősi halott nevét, anyja nevét, születési helyét és idő-

pontját, halálozási helyét és időpontját, halálának okát, rendfokozatát, katonai alakulatát és 

állampolgárságát, 

b) ismeretlen és utólag sem azonosítható hősi halott esetében – ha az erre vonatkozó infor-

máció rendelkezésre áll – azt az államot, amelynek fegyveres erejében a hősi halott szolgála-

tot teljesített, 

c) a hősi halott maradványait őrző hősi temető, hősi temetési hely címét, valamit a sírhely-

tábla, sírhelysor, sírhelyszám adatait. 

40/E. §65 A központi költségvetésről szóló törvény a honvédelemért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium költségvetési fejezetében a hősi temető, hősi temetkezési helyre fordít-

ható előirányzatot állapíthat meg, amelyet a honvédelemért felelős miniszter hősi temető, hősi 

temetési hely létesítésére, ápolására, vagy ehhez kapcsolódó pályázati rendszer működtetése 

keretében használhat fel. 

40/F. §66 A hősi temető, hősi temetési hely fenntartására, ápolására és megőrzésére e törvény 

rendelkezéseit nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában kell alkalmazni. 

Közigazgatási bírság67 

40/G. §68 (1) Aki a nemzeti gyászról szóló jogszabályban meghatározott kötelezettségét meg-

szegi, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az eljárás lefolytatására az elkövetés helye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhiva-

tal jogosult. 

Felhatalmazások 

41. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg 

a)69 az e törvény szerinti temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltét-

eleit, a tevékenységet folytatókra vonatkozó szakmai képesítési követelményeket, a tevékeny-

ség gyakorlásának műszaki, kegyeleti, közegészségügyi szabályait, az e tevékenységre jogosí-

tó engedély kiadásának rendjét, az engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartás szemé-

lyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó rész-

letes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban 

előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket; 70 

b) a tevékenység ellátására való jogosultság és kötelezettség eseteit, a közköltségen történő 

temetés, a belföldi és külföldi halottszállítás, a nem magyar állampolgár belföldi eltemetésé-

nek és hamvasztásának szabályait; 

c) a temetőfenntartás és üzemeltetés, a hamvasztóüzemi építmény működési, közegészség-

ügyi szabályait; 

d) a temetők létesítésével, bővítésével, lezárásával, megszüntetésével és ismételt használat-

bavételével, valamint az eltemetéssel, a hamvasztással, az urnaelhelyezéssel, hamvak szórásá-

val, a sírnyitással, a rátemetéssel, az exhumálással kapcsolatos részletes rendelkezéseket; 

e) a temető, a temetkezési emlékhely, továbbá a temetési hely építményei létesítésének épí-

tési szabályait; 

f)71 a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szervezetére, tagjaira, feladataira, működé-

sére, és Titkárságára vonatkozó szabályokat, továbbá kijelölje a Bizottság létrehozásával és 

felügyeletével kapcsolatos feladatokat ellátó minisztert; 72 

g) a temetőszabályzat kötelező tartalmi elemeit; 
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h)73 a Nemzeti Kegyeleti Bizottság javaslatára a ,,Nemzeti Gyásznap'' állandó vagy eseti 

meghatározására, a gyász nemzeti méretű kifejezésére és megformálására vonatkozó szabá-

lyokat.74 

(2)75 

(3)76 A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg – a köz-

temetőre vonatkozóan – különösen 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális 

feltételeket; 

b) a temető használatának és igénybevételének szabályait; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 

d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, 

a sírgondozás szabályait; 

e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, a 

temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő 

igénybevételének díját; 

f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek el-

látásának temetői rendjét; 

g)77 

41/A. §78 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező 

hatóságot rendeletben jelölje ki. 

41/B. §79 Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy – az adópoli-

tikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat rendeletben állapítsa meg. 80 

41/C. §81 Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben kijelölje a 

hősi temető, hősi temetési hely kezelésének ellenőrzését végző szervet és meghatározza az 

általa ellátandó tevékenység további feltételeit. 

42. § Ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyele-

ti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, a temető használatának szabályait ön-

kormányzati rendeletben kell megállapítani. 

Átmeneti és záró rendelkezések 

43. § (1) E törvény a 24. § (3) bekezdésének kivételével a kihirdetését követő hatodik hónap 

első napján lép hatályba. A 24. § (3) bekezdése 2002. január 1-jén lép hatályba. 

(2)82 A meglévő temető tulajdonosának a 9. §-ban meghatározott temetői létesítményeket és 

közműveket e törvény hatálybalépését követő öt éven belül kell megépíteni. Emiatt azonban 

temetési helyek nem számolhatók fel a használati időn belül, kivéve a temető tulajdonosának 

az eltemettetővel történt kölcsönös megegyezését. Megegyezés hiányában a használati idő 

lejártát követő két éven belül kell az építést elvégezni. 

(3)–(4)83 

(5) A törvény hatálybalépésekor már működő temetkezési szolgáltatónak a személyes meg-

bízhatóságát, szakmai alkalmasságát és pénzügyi teljesítőképességét a kormányrendeletben 

meghatározott határidőn belül és az ott meghatározott módon kell igazolnia. 
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2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen 

kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése 

és minőségi oktatása érdekében az Alaptörvényben foglalt művelődéshez való jog, a nemzeti-

ségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a köznevelés résztvevői kötelessé-

geinek és jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító köznevelési rendszer 

irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 

1. A törvény célja és alapelvei 

1. § (1) A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyerme-

kek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, 

jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfe-

lelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a 

magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat 

nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása 

és a tehetséggondozás. 

(2) A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társada-

lom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garan-

ciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a 

méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a 

fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés 

egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. 

(3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való tö-

rekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak meg-

felelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló 

fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. 

2. § (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki 

számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszer-

zéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam közszolgálati fela-

data. 

(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami fe-

ladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az 

óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szak-

szolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e 

törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes. 

(3) Köznevelési intézményt az állam, e törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat, 

Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy sze-

mély alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak 

szerint – megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. 

3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akik-

nek kötelességei és jogai egységet alkotnak. 

(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői 

megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a 

bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. 
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(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a 

vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-

oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, vi-

lágnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi jogi személy 

által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. 

(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő ok-

tatási érdekeket. 

(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy 

egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában – külön jogszabály szerint – 

részben a célnyelv. 

(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a 

sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerme-

kek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legered-

ményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek 

megteremtése. 

(7) Az alapfokú, az iskolai rendszerű szakképzést is magában foglaló középfokú nevelés-

oktatás és a felsőoktatás az oktatási rendszer egymásra épülő, szerves részei. A köznevelés 

bármely iskolai szinten felnőttoktatásként is folyhat. 

(8) A fenntartó és az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet 

részt a szakképzés feladatainak megvalósításában. Az óvoda, az iskola, a kollégium és a pe-

dagógiai szakszolgálati intézmény az e törvényben meghatározottak szerint vehet részt a pe-

dagógusképzésben és a pedagógus-továbbképzésben. 

(9) A köznevelés rendszerének alapegységei a szakmai önállósággal rendelkező intézmé-

nyek. Munkájuk minőségét, demokratikus és jogszerű működésüket törvényi szabályozás és 

állami ellenőrzés biztosítja. 

(10) Az iskolarendszer átjárható, így a fogadó intézménynek az e törvényben foglalt keretek 

között megállapított követelményei alapján más iskolába vagy iskolatípusba akár tanév köz-

ben is át lehet lépni. 

2. Értelmező rendelkezések 

8. fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellá-

tására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és az e törvényben m 

20. országos feladat ellátása: országos feladatot lát el a köznevelési intézmény, ha a szolgál-

tatásait igénybe vevők legalább ötvenegy százaléka – feladatellátási helyenként külön-külön 

vizsgálva, leszámítva azt a megyét (fővárost), ahol a feladatellátási hely található – legkeve-

sebb öt különböző megyéből (fővárosból) élők közül kerül ki, feltéve, hogy az adott feladatot 

ellátó, szolgáltatást nyújtó köznevelési intézményből legfeljebb három működik az országban; 

továbbá, ha nemzetiségi nevelés, oktatás feladatait látja el, vagy vallási, világnézeti tekintet-

ben elkötelezett nevelést, oktatást folytat és az országban legfeljebb egy ilyen intézmény ta-

lálható, amelyik egy településen, a fővárosban egy kerületben működik, 

3. A pedagógiai munka szakaszai 

5. §  

(6) Az iskolafenntartó, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egy-

házak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Ország-

gyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek – e 

törvény és a Nat keretei között – kerettantervet nyújthatnak be jóváhagyás céljából. Az e §-

ban szabályozott eljárások költsége azt terheli, aki az eljárást indította. 

6. Az óvoda 
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8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz-

mény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a fel-

vételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérel-

mére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 

helyzete indokolja. 

( 

17. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenn-

tartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő 

tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. 

(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

a) a pedagógiai értékelés, 

b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, 

c) a pedagógiai tájékoztatás, 

d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, 

e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, 

f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, 

g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat. 

(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett 

a) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében, továbbá 

b) az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményfenn-

tartók által fenntartott pedagógiai intézetben 

nyújtható. 

 

23. § (1) Ha a köznevelési intézményt nem kormányhivatal alapítja, működésének megkez-

déséhez engedély szükséges. 

(2) Az engedély akkor adható ki, ha a köznevelési intézmény a 22. § (1)–(2) bekezdésben 

meghatározottak szerint rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel és a nyilvántar-

tásba vétel óta kevesebb mint hat hónap telt el. Az engedély kiadásával összefüggő költsége-

ket a kérelem benyújtója viseli. 

 (10) Az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású nevelési-

oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, ha a fenntartója igazolja, hogy 

a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési 

jog a nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre, tanítási évre bizto-

sított. Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye másik nevelési-oktatási intézmény által is 

használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell azt is, hogy az épü-

letben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavartalan működése, az alapító 

okiratában megjelölt maximális gyermek-, tanulói létszám fogadása, a nevelőtestületek mű-

ködése. 
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3. Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási intéz-

ményekben megszervezhető hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok 

31. § (1) Az egyházi és magánintézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő 

szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket. 

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormány-

zat tartja fenn: 

a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként 

működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként 

kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhat-

ja, 

b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a 

kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meg-

határozó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével, 

c) az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogvi-

szony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötele-

zettséghez köthető, az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony 

megszüntetésével kapcsolatosan – írásbeli megállapodásban – az 53. § (1)–(10) bekezdésében 

foglaltaktól el lehet térni, 

d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, 

nem kell alkalmazni a 67. § (7) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat, 

e) a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó és az oktatásért felelős miniszter között létre-

jött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) keretei között – részt vehet az 

e törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. 

(3) Ha a pedagógiai szakszolgálati intézményt vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltató in-

tézményt nem állami szerv, nem települési önkormányzat tartja fenn, az oktatásért felelős 

miniszter köthet a fenntartóval köznevelési szerződést. 

(4) A köznevelési szerződés keretei között a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számá-

ra térítésmentessé válik, továbbá a gyermekek, tanulók felvételére alkalmazni kell azokat a 

szabályokat, amelyek az állami, települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményekre 

vonatkoznak, és nem lehet alkalmazni a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat. 

(5) A köznevelési szerződés az alábbiakat tartalmazza: 

a) a nevelési és oktatási feladatokat, 

b) a felvehető gyermekek, tanulók számát, 

c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai nevelés-

oktatással összefüggő feladatokban való részvételt, 

d) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, azokat a szolgáltatásokat, 

amelyek a megállapodás alapján a gyermekek, tanulók, szülők részére térítésmentessé válnak, 

továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe. 

(6) A köznevelési szerződés érvényességi ideje öt év. A köznevelési szerződésre egyebek-

ben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízásra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(7) Az egyházi és magánintézmények fenntartóival kötött köznevelési szerződés megköté-

séhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, tele-

pülési önkormányzat, nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás esetében az érintett országos nem-

zetiségi önkormányzat véleményét. 

32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn: 

a) a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti szem-

pontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő, 
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b) az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol, 

c) a fenntartó egyház az iskola számára előírhatja valamely – az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott – kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tan-

könyveket, taneszközöket, 

d) pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő is-

mereteket, helyi tantervébe a fenntartó egyház tanításának megfelelő tartalmú hitoktatást épít-

het be, 

e) korlátozhatja, kizárhatja a 63. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott jog gyakorlását, 

f) SZMSZ-ében és házirendjében a fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedési és 

megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, 

g) az f) pont szerint meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, 

tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható, 

h) ha az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre meg-

állapított pedagógus létszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőok-

tatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú 

képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie, 

i) a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási intéz-

mény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

(2) Ha az egyház a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjedő megállapo-

dást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda 

esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja az 

állami, önkormányzati feladatellátásban való közreműködést, valamint kötelezettséget vállal a 

tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. Az egyoldalú nyilatkozat alapján a 

kormányhivatal az egyházi fenntartású intézményt felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe. A 

Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére a Magyar Köztársaság és az 

Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat 

tételére az adott egyház belső szabályzata szerint jogi személyiséggel felruházott szervezeti 

egysége is jogosult. 

(3) A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a nevelési és oktatási feladatokat, 

b) a felvehető gyermekek, tanulók számát, 

c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai nevelés-

oktatással összefüggő feladatokban való részvételt, 

d) azt az időszakot, amelyre a feladatellátásban való részvételt vállalta. 

33. § (1) Ha a nem állami fenntartó az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési 

szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő támogatásra válik jogosulttá, a fenn-

tartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, is-

kola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, 

fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye talál-

ható. A fenntartó a feladatellátásért felelős kormányhivatallal közösen, az oktatásért felelős 

miniszterrel kötött köznevelési szerződés esetében a feladatellátásért felelős kormányhivatal 

bevonásával meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói létszámot, amelynek felvételét 

nem tagadhatja meg az óvoda, az általános iskola. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az 

óvoda, az általános iskola alapító okiratában – az adott feladatellátási helyre – meghatározott 

felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka. 

(2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola működik, akkor köteles felvenni a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben 

részt venni köteles gyermekeket és tanköteles tanulókat, feltéve, hogy fenntartója egyoldalú 

nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerződést kötött. 
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(3) Az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség nem érinti a kötelező felvételt biztosító 

óvoda, iskola felvételi kötelezettségeit. 

(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-

oktatásban vesz részt, a (1) bekezdésben meghatározottak nem érintik a nemzetiségi nevelést 

és oktatást, a nemzetiséghez tartozó gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos előnyben részesí-

tési kötelezettséget. Az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézmények 

tekintetében a (1) bekezdésben megállapított kötelezettség csak akkor érvényesíthető, ha az 

nem ütközik a 31. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultsággal. 

(5) A kormányhivatal kezdeményezi a kiegészítő támogatás folyósításának felfüggesztését 

az oktatásért felelős miniszternél, ha a nevelési-oktatási intézmény a (1) bekezdésben megha-

tározott kötelezettségének nem tett eleget. E rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a nevelési-

oktatási intézmény a kötelezettségének megfelelő számú jelentkező hiányában nem tudott 

eleget tenni. 

(6) A felsőoktatási intézmények által fenntartott óvodák, általános iskolák – a (1) bekezdés-

ben meghatározottak szerint – részt vesznek a kötelező felvételi feladatok ellátásában. 

34. § (1) A kormányhivatal elkészíti és vezeti az egyházi és más nem állami, nem önkor-

mányzati fenntartású köznevelési intézmények jegyzékét. 

(2) A kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi és más nem állami, nem települé-

si önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényessé-

gi ellenőrzését, amelynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. 

A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-

oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatáro-

zottak szerint működteti-e. 

(3) A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés körében – megfelelő határidő biztosításá-

val – felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határ-

időn belül nem intézkedett, a kormányhivatal a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántar-

tásból. 

(4) A kormányhivatal törvényességi ellenőrzési eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait 

kell megfelelően alkalmazni. 

35. § (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az 

egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások 

része. 

(2) A hitoktatást csak olyan módon lehet megszervezni, hogy az óvodában az óvodai foglal-

kozások, a középfokú iskolában a tanórai foglalkozások, a kollégiumban pedig a kollégiumi 

foglalkozások rendjéhez illeszkedjék. 

(3) Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett hit- és er-

kölcstan oktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi 

jogi személlyel. Az egyházi jogi személy által szervezett és felügyelt hit- és erkölcstan órák és 

foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott egyház iránymutatása 

szerint. 

(4) A hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és elle-

nőrzése, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése, a foglalkozások ellenőrzése 

az egyházi jogi személy feladata. Az óvoda, az iskola, a kollégium – a nevelési-oktatási in-

tézményben rendelkezésre álló eszközökből – köteles biztosítani a hit- és erkölcstanoktatás-

hoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát, 

valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. Az egyházi jogi személy 

által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor a 32. § (1) bekezdés h) pontját kell alkalmazni, 

ugyanakkor a 3. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni. A hitoktatónak, hittantanárnak 
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egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittantanári, vagy más, a hitélettel 

kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendel-

keznie. 

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 

 

46. §  

3)  

e) egyházi, magánintézményben vegye igénybe az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátást, to-

vábbá, hogy az állami, és települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmény-

ben egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 

h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogsza-

bályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának 

gyakorlását, 

35. A pedagógus kötelességei és jogai 

62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 

óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggés-

ben kötelessége különösen, hogy 

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figye-

lembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, 

b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartá-

si szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülé-

sére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a 

gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg min-

den lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásá-

val és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség 

esetén más szakemberek – bevonásával, 

h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktató-

munkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végez-

ze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy 
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a) személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és szemé-

lyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, 

b) a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit 

megválassza, 

c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválasz-

sza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más 

felszereléseket, 

d) a 3. § (3) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint 

végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy kész-

tetné a gyermeket, tanulót, 

42. A szülő kötelességei és jogai 

72. § (1) A szülő kötelessége, hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltéte-

lekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle 

elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődé-

sét, tanulmányi előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének tel-

jesítését, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai em-

beri méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját val-

lási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat 

óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek – ha nem cselekvőképtelen – tizennegyedik életév-

ének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. 

44. A köznevelés közfeladatai, a feladatellátásra kötelezettek 

74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az alapfeladatok ellátásáról. 

(2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá 

egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az 

óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy közne-

velési szerződés révén gondoskodik. 

(3) Ha a kormányhivatal, óvoda esetében a települési önkormányzat vallási, világnézeti 

szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-oktatási intézmény fenntartójával kötött közneve-

lési szerződés útján gondoskodik a köznevelési feladatellátási kötelezettségéről, a megállapo-

dás megkötése nem mentesíti a feladatellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekinteté-

ben sem, akiknek a szülei nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett iskolába járatni 

gyermeküket. Ezekre a szülőkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési szerződés miatt a val-

lási, világnézeti szempontból semleges nevelésben, nevelés-oktatásban való részvételhez fű-

ződő joguk érvényesítésében aránytalan teher nem hárulhat. Aránytalan teher, ha a nevelés, a 

nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest – a gyermek, a tanuló életko-

rát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve – lényegesen nehezebbek vagy jelentős költ-

ségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek. 

 

50. A köznevelési rendszer finanszírozása 

88. § (1) A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségve-

tés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által 

igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intéz-
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mény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki. A fenntar-

tó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét. 

 (5) Az egyházi, valamint a nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által ellátott 

nevelési, nevelési-oktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása az állami fenntartá-

sú intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik. 

89. § (1) Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos ko-

rú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a 

létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, a települési önkor-

mányzat kezdeményezésére a kormányhivatal gondoskodik arról, hogy helyben működjék egy 

óvodai vagy egységes óvoda-bölcsődei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola. 

(2) A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell 

szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülő-

je kéri. 

(3) Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, 

amelyet az iskolafenntartó kap a piaci áron forgalomba kerülő tanulói tankönyvek megvásár-

lásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelőtestület a tankönyvpiac rendjéről szóló 

törvényben meghatározottak szerint dönt. Az iskolának a tankönyvpiac rendjéről szóló tör-

vényben meghatározottak szerint gondoskodnia kell a térítésmentes tankönyvellátásról. 

(4) Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, 

amelyet a fenntartó kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figye-

lembe véve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatá-

rozott normatív kedvezményeket. 

(5) Az e törvény alapján a gyermek, tanuló részére biztosított óvodai nevelés, iskolai neve-

lés és oktatás, kollégiumi ellátás, pedagógiai szakszolgálat, az ezekhez kapcsolódó bármilyen 

térítési díj, a tandíj elengedése, mérséklése, bármilyen térítési díj, tandíj megfizetéséhez nyúj-

tott támogatás, a természetben nyújtott ellátás (tankönyv, segédkönyv, étkezés, utaztatás) a 

köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül, a személyi jövedelemadó megállapításánál 

adómentes szolgáltatásnak minősül. 

51. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 

90. § (1) Magyarország területén külföldi nevelési-oktatási intézmény akkor működhet, ak-

kor adhat ki külföldi bizonyítványt, ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt 

nevelési-oktatási intézménynek, az általa kiadott bizonyítványt pedig az ilyen nevelési-

oktatási intézménynek megfelelő bizonyítványnak jogszerűen elismerik, és az elismerést hitelt 

érdemlően bizonyították, feltéve hogy az intézmény működése nem ellentétes az Alaptör-

vényben foglaltakkal. E rendelkezéseket a nemzetközi iskolák tekintetében is alkalmazni kell 

azzal az eltéréssel, hogy az elismerést az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezetnek kell 

kiadnia. A külföldi nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter – az intézmény 

fenntartójának kérelme alapján – nyilvántartásba veszi és engedélyezi a működését. 

(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény alapítására, az intézményben folyó nevelő és ok-

tató munkára, valamint annak ellenőrzésére, a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő ügyekre 

és döntésekre annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási 

intézményt sajátjának elismerte. A 34. § (2) bekezdésében meghatározott törvényességi elle-

nőrzést a hivatal látja el. 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nemzetközi 

szerződés alapján is létrejöhet és működhet. A nemzetközi szerződés alapján létrejött és mű-

ködő nevelési-oktatási intézményeket az oktatásért felelős miniszter hivatalból felveszi a 

nyilvántartásba. A nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő nevelési-oktatási intéz-
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ményeknek – a (2) bekezdésben meghatározott – törvényességi ellenőrzésére vonatkozó ren-

delkezéseket a nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában kell alkalmazni. 

(4) Ha a működés helye szerinti állam belső joga vagy nemzetközi szerződés ezt lehetővé 

teszi, magyar köznevelési intézmény külföldön az oktatásért felelős miniszter engedélyével 

alapítható. Ha a magyar nevelési-oktatási intézmény székhelye külföldön, magyar külképvise-

leten van, az oktatásért felelős miniszter veszi nyilvántartásba, és ellátja a törvényességi elle-

nőrzéssel kapcsolatos feladatokat. 

(5) A külföldön működő magyar nevelési-oktatási intézmény létesítéséhez és működéséhez 

adott engedélyben meg kell határozni az alapítás és működés feltételeit. A külföldön működő 

magyar nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter nyilvántartásba veszi és 

gyakorolja a 34. § (2) bekezdésében meghatározott jogköröket. 

(6) Az a külföldi köznevelési intézmény, amelyet abban az államban, ahonnan származik, 

nevelési-oktatási intézménynek nem ismerték el, Magyarország területén csak akkor működ-

het, ha az oktatásért felelős miniszter nyilvántartásba vette. 

(7) A külföldi köznevelési intézmény, a nemzetközi iskola fenntartójával az oktatásért fele-

lős miniszter köthet köznevelési szerződést. 

(8) Az e §-ban szabályozott köznevelési intézmények kötelesek bejelentkezni a KIR-be és 

adatot szolgáltatni számára. 

(9) A Magyarország területén tartózkodó menedékesek gyermekei részére az oktatásért fele-

lős miniszter – az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter egyetértésével – 

ideiglenes működési engedély kiadásával engedélyezheti nevelési-oktatási intézmény műkö-

dését a 90. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában is, ha működése nem ellen-

tétes az Alaptörvényben foglaltakkal. Az ideiglenes működési engedély egy évre szól és több 

alkalommal is meghosszabbítható. Az ideiglenes működési engedély iránti kérelmet az ide-

genrendészetért és menekültügyért felelős miniszter nyújtja be. Az ideiglenes működési enge-

dély kiadásával egyidejűleg a nevelési-oktatási intézményt nyilvántartásba kell venni. Az ide-

iglenes működési engedélyben az oktatásért felelős miniszter tudomásul veszi, hogy az ideig-

lenes menedéket élvezők Magyarország területén gyermekeik részére megszervezték az óvo-

dai nevelést vagy iskolai nevelés-oktatást. Az ideiglenes működési engedély nem jelenti an-

nak elismerését, hogy a nevelési-oktatási intézmény megfelel azon ország előírásainak, ahon-

nan az ideiglenes menedéket élvezők Magyarország területére érkeztek, továbbá nem jelenti 

az iskola által kiállított bizonyítvány Magyarország részéről történő elismerését. 

91. § (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankö-

telezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. 

(2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek 

nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely sze-

rint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába be-

iratkozott, az iskola igazgatójának. 

(3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel. 

92. § (1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továb-

bá akkor tanköteles Magyarországon, ha 

a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos 

jogok illetik meg, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózko-

dásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorol-

ja, 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatá-

lya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 
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(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni 

kell. 

(3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatá-

rozott feltételeknek, az óvodai nevelést, és – ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az 

iskolai nevelés-oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezett-

ség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség meg-

szűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel 

veheti igénybe. 

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kez-

dődően gyakorolhatják a (3) bekezdésben meghatározott jogokat. 

(5) A (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak 

alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító en-

gedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. E rendelkezéseket az érintett házastársa 

és gyermeke tekintetében is alkalmazni kell. 

(6) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével ren-

delkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos felté-

telek szerint veheti igénybe. 

(7) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)–(6) bekezdésben foglaltak hatálya 

alá – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik –, az óvodai, 

iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fi-

zet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó há-

nyadát. A köznevelési intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok 

alapján csökkentheti vagy elengedheti. 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek óvodai neveléséhez, iskolai nevelés-

oktatásához az oktatásért felelős miniszter nevelési-oktatási programokat ad ki. 

(9) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarend-

szerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola 

igazgatója dönt. 

(10) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatá-

sért felelős miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét. 

93. § Ha a köznevelés rendszerében kiállított okiratot külföldön kívánják felhasználni, azo-

kat hitelesíteni kell, megfelelő felülhitelesítéssel kell ellátni, feltéve, hogy nemzetközi szerző-

dés másképpen nem rendelkezik. A hitelesítést az iskola fenntartója, kormányhivatal által 

működtetett érettségi vizsgabizottság, a jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmény ese-

tén – a területileg illetékes levéltár adatszolgáltatása alapján – a kormányhivatal végzi el, és az 

oktatásért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az okirat felhasználása szerin-

ti állam magyarországi külképviselete hitelesíti felül. 

52. Felhatalmazó rendelkezések 

94. §  

(4) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy 

j) az egyházi és magánintézményeket megillető – a költségvetésről szóló törvényben meg-

határozott – állami hozzájárulások megállapításának, folyósításának, elszámolásának rendjét, 

az igényléssel, elszámolással, felhasználással összefüggő adatszolgáltatást, továbbá az elle-

nőrzés rendjét, valamint az egyházi és a nemzetiségi önkormányzati fenntartót megillető ki-

egészítő támogatás igénylésének, a jogosultat megillető kiegészítő támogatás megállapításá-

nak rendjét, a bármely jogcímen megállapításra kerülő kiegészítő támogatás igényléséhez 

szükséges adatszolgáltatást és a kiegészítő támogatás folyósításának, elszámolásának rendjét, 

az igényléssel, elszámolással, felhasználással összefüggő ellenőrzés rendjét, a kiegészítő tá-
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mogatás megállapításához szükséges kormányhivatal általi, társulási tanács elnöki adatszol-

gáltatást, 

6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete 

 A B C D E 

1 

évfolyam gyermek, tanuló heti 

óraszáma osztályok heti időkerete 

nemzeti- 

ségi iskolai 

nevelés-oktatás 

többlet tanórai 

foglal- 

kozásai- 

nak száma 

sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagó-

giai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak 

száma 

2  

BA 

testne- 

velés 

nélkül 

BB 

testne- 

velés 

BC órák 

testne- 

veléssel 

CA 

engedé- 

lyezett 

CB a hittan 

több- 

let óra- 

kerete 

egyházi 

intéz- 

mények-

ben 

CC 6 és 8 

évf. 

gimná- 

zium 

többlet- 

órái 

DA nemzeti- 

ség 
EA értelmi 

fogya- 

tékos 

EB 

gyen- 

génlátó 

EC vak, 

nagyot- 

halló, mozgás- 

és beszéd- 

fogyaté- 

kos 

EE siket és 

autista 
EF 

egyéb 

3 óvoda 61  61 61 2        

4 első évfolyam 20 5 25 52 1  2 3 7 8 10 3 

5 második évfo-

lyam 
20 5 25 52 1  2 3 7 8 10 3 

6 harmadik évfo-

lyam 
20 5 25 52 1  2 3 7 8 10 3 

7 negyedik évfo-
lyam 

22 5 27 55 1  2 3 7 8 11 3 

8 ötödik évfolyam 23 5 28 51 1 2 2 3 8 9 11 3 

9 hatodik évfolyam 23 5 28 51 1 2 2 3 8 9 11 3 

10 hetedik évfolyam 26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4 

11 nyolcadik évfo-

lyam 
26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4 

12 Nyelvi előkészítő 

és Híd-

évfolyamok 

25 5 30 56 2  3 4 9 10 13 4 

13 kilencedik évfo-

lyam 
30 5 35 57 2 2 3 4 9 10 13 4 

14 tizedik évfolyam 31 5 36 57 2 2 3 4 9 11 14 4 

15 tizenegyedik 

évfolyam 
30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5 

16 tizenkettedik 
évfolyam 

30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5 
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2011. évi CCIV. törvény 

a nemzeti felsőoktatásról 

4. § (1) Felsőoktatási intézményt önállóan vagy más jogosulttal együttesen 
a) a magyar állam, országos kisebbségi önkormányzat, 
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, beleértve a jogi 

személyiséggel rendelkező szervezeti egységét is (a továbbiakban: egyházi jogi sze-
mély), 

c) a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet [a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pont], 

d) a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány vagy közalapítvány alapíthat. 

XXVI. Fejezet 

A NEM ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

56. Az egyházi felsőoktatási intézmények 

91. § (1) Hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzést 
(a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) az egyházi jogi személy által fenntartott felső-
oktatási intézmények (a továbbiakban: egyházi felsőoktatási intézmény) folytathat-
nak. 

(2) Az egyházi felsőoktatási intézmények e törvény általános rendelkezései szerint 
nem hitéleti képzést is folytathatnak. 

(3) Az egyházi felsőoktatási intézményben 
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésénél az egyenlő bánásmódról szóló törvény 

22. §-ában foglalt keretek között foglalkoztatási feltételek határozhatók meg, 
b) a jelentkezők között különbséget lehet tenni vallási, világnézeti meggyőződés 

alapján, amennyiben az a felsőoktatási intézmény szervezeti jellegét alapvetően meg-
határozó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott oktatási tevékenység tartalma 
vagy természete miatt indokolt, arányos és valós követelményen alapul, 

c) a fenntartó a munkáltatói jogok gyakorlásában, a vagyoni, gazdálkodási felada-
tokban a 13. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően rendelkezhet, 

d) nem kell alkalmazni a 38. § (2) bekezdésének rendelkezéseit. 
(4) Hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény - a 6. § (2) bekezdésben, a 9. § 

(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az egyetem elnevezést akkor is használhatja, 
ha egy képzési területen jogosult mesterképzés folytatására, valamint legalább egy 
tudományterületen vagy művészeti területen doktori képzésre és doktori fokozat oda-
ítélésére. 

(5) A hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény - a 6. § (2) bekezdésben fog-
laltaktól eltérően - állami elismerést kaphat és a főiskola elnevezést akkor is használ-
hatja, ha egy képzési területen egy szakon jogosult alapképzés folytatására. 

(6) A hitéleti képzés tartalmának meghatározása, a képzésben részt vevő oktatókkal, 
tanárokkal kapcsolatos követelmények meghatározása az egyházi felsőoktatási intéz-
mény joga. 
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(7) A hitéleti képzés tekintetében a 6. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott eljá-
rásban csak azt kell vizsgálni, hogy biztosítottak-e a képzés tárgyi feltételei. A felsőok-
tatási intézmény határozza meg továbbá a felvételi eljárás rendjét és - az érettségi 
vizsga meglétét kivéve - a felvétel követelményeit. 

92. § (1) A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapo-
dás alapján a Magyar Katolikus Egyház, továbbá a Kormánnyal a felsőoktatási felada-
tok ellátására megállapodást kötő egyház által fenntartott felsőoktatási intézmény, 
kollégium és diákotthon a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben 
részt vevő hallgatói arányában jogosult a 84. § (2) bekezdés d) pontjában meghatáro-
zott fenntartási feladatokhoz biztosított állami támogatásra, továbbá eseti és egyedi 
támogatásokra. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosulttá válhat az az egyház 
által fenntartott felsőoktatási intézmény, kollégium és diákotthon is, amelynek fenn-
tartójával a miniszter felsőoktatási feladatok ellátására megállapodást köt. 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt egyházak által fenntartott felsőoktatási intézmé-
nyekben nem hitéleti képzésre felvehető hallgatói létszámot a miniszter az érintett 
egyházi jogi személyekkel kötött megállapodás alapján határozza meg, azzal a megkö-
téssel, hogy az évente államilag támogatható hallgatói létszámhelynek az összes álla-
mi ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámhelyre felvehetőkhöz viszonyított aránya 
nem lehet kevesebb, mint az 1997/1998-as tanévben az adott egyház valamennyi fel-
sőoktatási intézményébe államilag finanszírozott hallgatóként felvett hallgatóknak az 
összes államilag finanszírozott hallgatóhoz viszonyított aránya. 

(4) A hitéleti képzésben magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehető 
hallgatói létszámot az (1) bekezdésben felsorolt megállapodásban foglaltak szerint 
kell meghatározni, oly módon, hogy a mesterképzésre az alapképzéssel megegyező 
számú hallgató vehető fel. 

(5) A hitéleti képzéshez biztosított magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói 
létszámhelyre, hitéleti képzésre felvehető a határon túl élő magyar nemzetiségű je-
lentkező is, akkor is, ha nem tartozik a 39. § (1) bekezdésének hatálya alá. 

(6) A hitéleti képzéssel összefüggésben 
a) a jelentkezés elfogadásának előfeltételeként kiköthető valamely vallás, világnézet 

elfogadása és annak igazolása, 
b) az egyházi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata 
ba) a 11. § (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott foglalkoztatási követelményrend-

szer tartalmához képest, 
bb) - a politikai meggyőződésre vonatkozó kivétellel - a 11. § (1) bekezdés f) pontjá-

ban szabályozottakhoz képest, 
bc) a 12. §-ban, a 13. § (2)-(6) bekezdésében foglaltaktól eltérő rendelkezéseket ál-

lapíthat meg, 
c) a munkakörök létesítését, a munkáltatói jogok gyakorlását, a főiskolai és az egye-

temi tanár kivételével a munkaköri és egyéb cím adományozását a fenntartó magához 
vonhatja, 

d) a 26. § (3) bekezdést, 65. § (4) bekezdést, továbbá az intézményfejlesztési tervre 
vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, az állami elismerésről szóló szabá-
lyokat azonban meg kell tartani, 

e) egyetemi tanári munkaköri cím megszerzéséhez nem szükséges a MAB előzetes 
szakértői véleménye, 

f) az egyetemi, főiskolai kar létesítéséhez elvárt minimális oktatói létszámra vonat-
kozó rendelkezést nem kell alkalmazni, [108. § 11. aa) és ba) pont] 

g) tanárképző központ létrehozása nem kötelező. 
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93. § (1) A kizárólag hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény jogosult mű-
ködésének szüneteltetésére. A szüneteltetésre csak akkor kerülhet sor, ha az intéz-
ménynek nincsen hallgatója. A szüneteltetésre és annak megszüntetésére a fenntartó 
bejelentése alapján az oktatási hivatal által történő nyilvántartásba vétel időpontjától 
kerül sor. Az öt évet meghaladó időtartamú szünetelés esetén, a tevékenység újraindí-
tását megelőzően, az oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a műkö-
dési engedélyben foglalt feltételek teljesülését. 

(2) Az egyházi felsőoktatási intézmény hitéleti képzésére biztosított támogatás meg-
egyezik a bölcsész, bölcsész-tanár képzéshez nyújtott támogatással. Az egyházi felső-
oktatási intézmények hitéleti képzésben részesülő hallgatóinak képzésére fordított 
előirányzatot külön költségvetési előirányzatként kell megtervezni. 

(3) Ahol e törvény munkaviszonyt említ, azon egyházi felsőoktatási intézmények 
esetén az egyházi személy jogviszonyt is érteni kell. 

(4) A miniszter az alap- és mesterképzés képzési és kimeneti követelményeinek sza-
bályozásánál a hitéleti képzés tekintetében az egyházi jogi személy kezdeményezésére 
szabályoz. 

(5) A felsőoktatási intézményeket fenntartó egyházi jogi személyek kezdeményezé-
sére a MAB-on belül hittudományi kérdésekkel foglalkozó bizottságot kell működtet-
ni. 

(6) Az egyházi felsőoktatási intézmények működésére 
a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény és az egyházak hitéleti és közcélú te-
vékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény vonatkozó rendel-
kezéseit, 

b) a 94. § (2)-(3) és (8) bekezdésben, valamint a 95. § (2)-(3) és (6) bekezdésben 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

57. A magán felsőoktatási intézmények 

94. § (1) A 4. § (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott személy, szervezet által 
fenntartott felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: magán felsőoktatási intézmény) 
vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és a 
képzési programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő fi-
lozófiai, etikai, kulturális ismereteket. 

(2) A magán felsőoktatási intézmények a 12. § (7) bekezdésben, a 12. § (8) bekez-
désben, a 29. § (1) bekezdésben, a 37. § (3), (5)-(6) bekezdésben, a 83. § (1) és (5) be-
kezdésben foglalt rendelkezésektől a szervezeti és működési szabályzatukban eltér-
hetnek. 

(3) A magán felsőoktatási intézmények - feltéve, hogy a Kormány a támogatásra 
megállapodásban vállalt kötelezettséget - a megállapodásban foglalt feltételek mellett 
jogosultak a 84. § (2) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjában meghatározott tá-
mogatásokra. Az e bekezdésben foglaltakat az országos kisebbségi önkormányzat által 
fenntartott felsőoktatási intézmény tekintetében is alkalmazni kell. 

(4) A magán felsőoktatási intézmény a 2. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott 
feladatok szerinti tevékenységet folytathat, ennek megvalósítása érdekében - e tör-
vényben és a Kormány által meghatározottak szerint - gazdálkodik (a továbbiakban: 
magán felsőoktatási intézmény gazdálkodási rendje). 

(5) A magán felsőoktatási intézmény alapító okiratában fel kell tüntetni, hogy tevé-
kenységét közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként vagy vállal-
kozásként végzi. 



 

163 
 

(6) Ha a magán felsőoktatási intézményben magyar állami (rész)ösztöndíjjal támo-
gatott képzésben részt vevő hallgatók létszáma - öt év átlagában - nem éri el a felsőok-
tatási intézménybe felvett összes hallgatói létszám ötven százalékát, a 73. §-ának (3) 
bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fenntartó hagyja 
jóvá a felsőoktatási intézmény költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján el-
készített éves beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési 
tervét. 

(7) A felsőoktatási intézmény a 75. § (1) bekezdés szerint jogosult bírósági eljárást 
kezdeményezni. 

(8) A magán felsőoktatási intézmény, e törvény általános rendelkezéseitől eltérően, 
állami elismerést kaphat és a főiskola elnevezést akkor is használhatja, ha nem kari 
struktúrában működik. 

95. § (1) Ha a magán felsőoktatási intézmény nem közhasznú szervezetként műkö-
dik, akkor a 2. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatait vállalkozási tevé-
kenységként látja el. 

(2) Az alapító okiratban a fenntartó meghatározhatja, hogy a felsőoktatási intéz-
mény által elért eredmény milyen módon kerül felosztásra, továbbá a fenntartó mi-
lyen módon részesedik abból. 

(3) A magán felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyonnal - az ala-
pító okiratában meghatározottak szerint, illetve ha állami vagyonnal rendelkezik, az 
államháztartásra vonatkozó előírások megtartásával - költségvetésének keretei között 
önállóan gazdálkodik. 

(4) A magán felsőoktatási intézmény bevétele lehet: 
a) a fenntartó által biztosított pénzeszköz, 
b) állami támogatás, 
c) egyéb bevétel. 
(5) A magán felsőoktatási intézmény költségei, kiadásai lehetnek: 
a) a 2. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatokhoz kapcsolódó közvetlen 

és közvetett költség, 
b) a vállalkozási tevékenység közvetlen és közvetett költsége, 
c) egyéb kiadás. 
(6) A magán felsőoktatási intézmény bevételeit és kiadásait a számviteli előírások 

szerint tartja nyilván. A magán felsőoktatási intézmény olyan kötelezettségeiért, ame-
lyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a fenntartó kezesként felel. Ha a magán 
felsőoktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, jogai és kötelezettségei a fenntar-
tóra szállnak. 

(7) A magán felsőoktatási intézmény évente köteles nyilvánosságra hozni a gazdál-
kodási tevékenységéről szóló mérleget, beszámolót. 
 


