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Államegyház

Magyarországon az elmúlt évek változásai nyomán az egyház
amellett, hogy minden más intézménynél és szervezetnél inkább a
folyamatosságot jeleníti meg, a legkülönfélébb külső elvárások között
sok szempontból helyét keresi. Az egyház a civil társadalom sajátos
szereplője, az egyik "legmélyebb" alapjog, a teljes emberi személyi
séget átfogó vallási meggyőződés szabadságának kerete - az egy
ház szabadsága feltétele az egyén szabadságának. Az egyház tény
leges szabadságához elengedhetetlen anyagifiiggetlenségének, műkö
dőképességének biztosítása. Az állam, mely felelős az alapjogok
biztosítáért, felelősséggel tartozik az egyház szabadságának és füg
getlenségének biztosításáért is, ami pozitív állami cselekvést is igé
nyelhet. Az államnak, amikor az egyház működőképességének

megteremtésében közreműködik,úgy kell eljámia, hogy támogatá
sa ne jelentsen azonosulást, tevékenysége ne adjon alapot, de még
lehetőségetsem az egyház életébe való beavatkozásra: meg kell őriz

nie pozitív semlegességét és tudatában kell lennie, hogy az egyház
függetlenségére a legnagyobb veszélyt éppen saját maga jelenti.

Az állam és az egyház viszonyának több, történelmileg, feleke
zetileg és politikailag meghatározott modellje alakult ki. Az állam
világnézeti semlegességét a vallásszabadság előfeltételének tekint
hetjűk, azaz az állam nem azonosulhat egyetlen világnézettel sem,
és nem fonódhat össze intézményesen világnézetet hordozó szer
vezettel. I A világnézetileg semlegesnek tekinthető államok koránt
sem azonosan, de gyakran még csak nem is azonos elvek alapján
szabályozzák az egyházakkal való kapcsolatot. Így Európában az
államegyházi berendezkedéstőlalaicista elválasztásig a legkülön
bözőbb megoldások élnek egymás mellett, azzal, hogy e "model
lek" többnyire nem tiszta formában jelentkeznek, éppen az erős

történelmi meghatározottság folytán.
Görögország alkotmányának 3. § -a "uralkodó" vallásként isme

ri el az ortodox egyházat, de Észak-Európa protestáns államai (az
Egyesült Királyságban Anglia és Skócia, ezenkívül Dánia, Norvé
gia, Svédország és Finnország) is megőrizték az államegyházi beren
dezkedést. Az individuális vallásszabadság és a kisebbségi feleke
zetek korlátozásmentes tevékenységének biztosítása révén azonban
ezen államok is világnézetileg semlegesnek tekinthetők.
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A fejlődés iránya

Az állam és az egyház radikális elválasztására először az Ameri
kai Egyesült Államok Alkotmányának 1791. évi 1. kiegészítésével
került sor: az "Alapító Atyák" a vallásszabadság biztosítékát lát
ták az egyház - előbb csak szövetségi szintű - intézményesí
tettségének tilalmában. Az Egyesült Államokkal szemben Francia
országban a század elején a radikális elválasztás indítéka koránt
sem semleges: alapvetően egyház- és katolikusellenes célokat kö
vetett. A radikális szeparáció az egyház magánszférába szorításá
val és a vele való állami együttműködés kerülésével járhat. Ezzel
a semleges állam közömbös állammá válik, ami a vallásszabadság
korIátozásához vezethet. Így a világnézetileg közömbös állam
nem biztosítja a vallásos ember és a vallást hordozó egyház teljes
kibontakozásához szükséges teret. Az ilyen értelemű radikális el
választás és a vallásszabadság egymást kizáró fogalmakká is vál
hatnak?

Az államegyháziság és a radikális elválasztás között átmenetet
jelent az elválasztást végrehajtó, de a két fél autonómiáján alapu
ló együttmiíködés, a "pozitív semlegességet" - és nem közőmbös

séget - tanúsító modell. Közép-Európa német nyelvű államaiban
a közjogi jogállású népegyházakkal az állam sok területen 
szerződésekben vállaltan - együttműködik és "kulturális felelős

ségének" megvalósításaként támogatja őket, szem előtt tartva a
történelmi folytonosságot is. Dél-Európa "latin" országaiban a II.
Vatikáni zsinat után a korábbi államegyház, a katolikus egyház
kezdeményezésére szerződésekben kifejezett egyetértésben került
sor az államegyháziság következetes felszámolására, az együtt
működés fenntartása mellett.

A II. világháborút követően Magyarországon végrehajtott sze
paráció egyenesen egy másik ideológia nevében történt, így a vi
lágnézetileg semleges állam létrejötte helyett a vallásszabadság
főlszámolasát jelentette. Az elmúlt években lezajlott változások
nyomán az elválasztást mindkét fél megerősítette, ugyanakkor az
állammal való együttműködés is teret kaphatott: így ma az állam
a "társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösség
teremtő tényezőinek" ismeri el az egyházakat, és az "elválasztás
rigorózus garanciáinak fenntartása mellett" nyitott az együttmű

ködésre és támogatja tevékenységüket.' A magyar állam tehát,
ami az állam-egyház viszony elmúlt években lerakott alapjait ille
ti, a világnézeti semlegesség talaján - de a világnézeti közömbös
séget elutasítva - a szigorú elválasztás garanciái között elismeri
az egyházak autonómiáját, támogatja őket és nyitott a velük való
együttműködésre.

Az elmúlt évtizedek általános fejlődési iránya a végletek köze
ledése. Ahogy az államegyházi berendezkedést őrző országok ma
már az összefonódások ellenére alapjában világnézetileg semle
gesnek tekinthetők, úgy a szeparációs rendszerek egyházellenes
beállítottsága is alábbhagyott, s ma már legtöbbjük - az elvá-
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lasztást fönntartva - jóindulatúan és (anyagilag is) támogatta az
egyházat. Megjegyzendő,hogy a katolikus egyház is - az állam
mal való együttműködés fontosságának hangsúlyozása mellett 
sokkal inkább az államtól való függetlenségben, mint a szoros
kapcsolódás által látja biztosítottnak működése szabadságát."

Az egyházfinanszírozás típusa i

4 GS 42/2, 76/3; J. Listi:
Die Lehre der Kirche

über das Verhaltnis von
Kirche und Staat, in:

HdbKathKR,
1021-1036. A

modellekről bővebben:

Schanda B.: Az állam
és az egyház

v~zonyának leheffiéges
mode/ijei, in: Társadalmi
Szemle 1995 5 35-43.

Az adott világban jelenlévő egyház működéséhez elengedhetetle
nek az anyagi eszközök. A gyakran idealizált szegénység vezethet
ugyan szabadsághoz és lehet elismerést keltő, azonban bénítóvá, az
egyház elzárkózását fokozóvá is válhat, és ezáltal a társadalom lesz
szegényebb. Minden finanszírozási formának vannak hátrányai.
Bármelyiket választják a döntéshozók, vagy bármelyik alakul ki, az
egyháznak mindig kritikusan és önkritikusan kell szemlélnie az
anyagiakhoz való viszonyát, hiszen hitelessége is méretik azon,
hogya "hamis mammonban" hűséges-e.

A következő nemzetközi összehasonlítás az Amerikai Egyesült
Államok szinte korlátlan pluralizmusa mellett Európára osszpon
tosítva azokat az egyházakat tartja szem előtt, melyek az adott ál
lamban az állam és az egyház viszonyát meghatározzák. A kisebb
szabadegyházak, illetve a főleg a bevándorlás nyomán növekvő

muzulmán és egyéb - főleg ázsiai eredetű - vallási közösségek
az érintett államok zömében nemcsak az egyes finanszírozási tí
pusokon esnek kívül, hanem az egyház mint forma fogalmán is.
Anyagi alapjukat egyesek gazdasági vállalkozásokkal, mások tag
jaik adományaiból teremtik meg.

Az egyházak működéséhez szükséges anyagi alapok teljeskörű

összehasonlítása gyakorlatilag lehetetlen. Áttekinthető és egymás
hoz viszonyítható költségvetések nem léteznek, és a mindenhol
megjelenő feladatok (például vallásoktatás) költségeinek viselése
is nagy eltéréseket mutat országonként. A finanszírozási megol
dások típusszerű bemutatása csupán a finanszírozás jellegét meg
határozó fő feladatok legfontosabb forrásaira szorítkozik. Az egy
házfinanszírozás megoldása egy adott országban általában megfe
lel az állam-egyház viszony modelljének. Természetesen ahogyan
ezek a modellek, úgy a finanszírozás típusai sem tisztán jelennek
meg. Így az államilag közvetlenül támogatott, vagy az elsősorban

egyházi adóból élő egyházak adományokból származó bevétele is
jelentős lehet, míg az adományozási-gyűjtési rendszerben is meg
jelennek a legkülönbözőbb formájú és jogcímű közvetett, vagy
akár közvetlen állami támogatások. A jelentős eltérések mellett,
legalábbis tendenciaszerűen, megfigyelhetőek közös elemek; így
az egyházak és az egyházaknak juttatott adományok (vagy adók)
számára adókedvezmények biztosítása, vagy az állam szerepvál
lalása a műemlékvédelem terén, az egyházi oktatás támogatása
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6 F. Messner: Le
Financerrent des Églises,

Le systeme des OJftes
reronnus (1801-1983),

Strasbourg,1984;

nemzetközileg elterjedt gyakorlat. A legalapvetőbb különbségek
abban vannak, hogy az állam finanszírozza-e az egyházak műkő

dését, vagy ez az egyház tagjainak feladata, illetve ez utóbbi eset
ben az állam milyen segítséget nyújt a finanszírozáshoz.

Hagyományos államegyházi viszonyok között

Görögország;
Elzász-Lotharingia;

Belgium

?Ld. A belga alkotmány
117. cikket:

P. Leisehing: Kirche
und Staat in den
Rechtsordnungen

Europas - Ein
ÜberbJick, Freiburg,

1973, p. 110.

Norvégia, Anglia,
Portugália

8 L. Ejerfeld!: Das
Verhaltnis von Staat

und Kirche in
Skandinavien,

dargesteJlt am Beispiel
Schweden, in: Essener
Gespriiche zum Thema

Staat und Kirche.
Müns'terlWestl., 1969

(EssGespr.) 17 (1983),
135.

Volt szocialista
országok

9 W. E. Pradel: Kirche
ohne Kirchenbeitrag,
Mittej und Methoden

A kultuszkiadásokat gyakran az államháztartás fedezi: az állam
egyház (és általában csak az államegyház) működési költségeit
közvetlenül a központi költségvetésen vagy elkülönített vallásala
pokon keresztül biztosítja, vagy meghatározott kiadásait átvállalja.
Így döntően állami támogatásból működik a görög ortodox egyház.
Franciaország egyéb területeivel éles ellentétben - még napoleoni
jogcímek alapján - Elzász-Lotharingiában a katolikus és az evan
gélikus egyház, valamint az izraelita hitközség személyi és kultusz
kiadásai, továbbá az egyházi épületek fenntartási költségei az álla
mi költségvetést terhelik.6 Az elismert felekezetek lelkészeinek fize
tését és nyugdíját - az állam és az egyház elválasztása ellenére 
a belga állam is fedezi. A belga tartományoknak és községeknek
továbbá gondoskodniuk kell a püspökök és lelkészek lakásáról és
amennyiben az egyházmegyék illetve egyházközségek saját forrá
sai nem elegendőek,kiegészítésként anyagiakat is rendelkezésükre
kell bocsátaniuk."

A norvég evangélikus államegyház kiadásainak zömét is az ál
lami illetve községi költségvetések biztosítják." A norvég rendszer

. sajátossága. hogy kérelemre, a taglétszámtól függö mértékű cse
kély támogatást nyújtanak más felekezeteknek is.9 Skandinávia
további államegyházainak fő bevételi forrása az egyházi adó, míg
Angliában az anglikán egyház - az adományok mellett - dön
tően saját vagyona hozadékából tartja fönn magát, amit az tesz
lehetővé, hogy az évszázadok alatt fölhalmozódott egyházi va
gyont - a legtöbb európai állammal szemben - nem sújtotta
szekularizáció. Az elsősorban a személyi kiadásokat fedező egy
házi vagyonalap - eredeti uralkodói alapítása ellenére - ma
már saját egyházi vagyonnak minösül. lO A gazdálkodásból szár
mazó bevétel aránya (de nem mértéke) - több államosítási majd
földvisszaadási hullám után - Portugáliában mondható még je
lentősnek. ll Az egyes egyházi intézmények számára biztosított
adókedvezményeken kívül azonban az 1911. évi elválasztás óta
nem részesült állami támogatásban az egyház a Salazar-diktatúra
alatt sem. 12

Az európai volt szocialista államok többsége, vagyonuk álla
mosítása és működési lehetőségük korlátozása után, valamilyen
formában - éppen a függőség fenntartása érdekében - anyagi
lag támogatta az egyházakat. A rendszerváltás óta - ahogy Ma
gyarországon is - átmenetinek tekinthető a helyzet, egységes
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kirchlicher Finanzjerung 
Dokumentation aus 75

l.ándem, Wien - München,
1981.67.

Értékelés

10 D. McClean: State

finandaJ support for the
church: the United

Kingdom, in: Church and
State in Europe... 77-84.

kép a térségről mindazonáltal nem alakítható ki. Kelet-Kőzép-Eu

rópa minden volt szocialista országában napirenden van az álla
mosított egyházi ingatlanok (részbeni) visszajuttatása. Az egyház
volt vállalkozói vagyonát ez a folyamat Len§yelországban cse
kél/3

, Szlovákiában jelentős mértékben érinti. 1

Az állami finanszírozás - ha nem csak egy privilegizált egy
házra terjed is ki - hosszú távon nem szerencsés, mert egyfajta
függőséget jelent. Az, hogy az egyházakat vállalkozói vagyonból
finanszírozzák, vagy egy történelmileg kialakult vagyon létét,
vagy nagyfokú gazdasági aktivitást feltételez, ami az egyház öna
zonossága szempontjából kétes lehet.

Az egyházi adó

Skandinávia

11 Pradel 69.

12 T. Kreppel: Die

Trennung von Staat
und Kirche in Portugal,

Frankfurt am. M., 1962,
44, 59.

13Alojzy Orszulik:

Uinderbericht über das
Staat-Kirche-Verhaltnis

in Polen, in: EssGespr.
29, Münster, 1995. 96.

14Herder-Korrespondenz

15(HK) 1993/594

Svájc

16 Ejerfeldt 134; G.

Göranson: Die
Finanzierung der

Kirchen in Schweden,
in: Theologische

Quartalschrift 1976 214.

Az egyházi adó mind államegyházi keretek között, mind néhány,
az államot az egyháztól elválasztó, de együttműködésüketmegva
lósító országban az egyház fő bevételi forrása.
Svédországban az egyházközségek vetik ki, és az állam az állami
és a községi adókkal együtt hajtja be az egyházi adót, melynek
mértéke átlagosan az adóköteles jövedelem 1,25%-a. Több százezer
svédet érint, hogy minden evangélikus szülőtől származó svéd ál
lampolgár a "Svéd Egyház" tagjának minősül, függetlenül attól,
hogy megkeresztelték-e.f A svéd egyházfinanszírozás további sa
játossága, hogy az egyház által végzett közfeladatok - úgymint a
népességnyilvántartás és a temetkezésügy - költségeinek fedezé
sére a nem-evangélikus polgároktól is szed evangélikus e~yházi

adót, melynek mértéke az evangélikusok adójának 30%-a. 1 A ki
sebbségi egyházak adományokból és gyűjtésekből tartják fönn ma
gukat. Dániában az evangélikus államegyház javára beszedett egy
házi adót a jövedelemadóval együtt a fizetésből vonják leP A finn
evangélikus államegyház fő bevételi forrása szintén az egyházi
adó, melynek mértéke a jövedelem 0,5 és 1,5%-a között változik, és
adókötelesek a gazdasági vállalkozások - ide értve a rész
vénytársaságokat is. Az egyházi adó mellett jelentős szerepük van
az állami támogatásoknak illetve egyes feladatok állami költségvi
selésének is, így például- az államelnök által kinevezett - svéd
országi és finnországi evangélikus püspökök fizetését az állam biz
tosítja, és egy sor egyházi tevékenység költségeit viseli.

A kultuszügyek Svájcban a kantonok elsődleges hatáskörébe
tartoznak, így huszonhat kűlönböző egyházfinanszírozási rend
szer működik egymás mellett. Waadt kantonban az egyház kiadá
sait az állam és a községek fedezik. Genf és Neuenburg (Neucha
tel) kantonban, ahol francia példára elválasztották az államot és
az egyházat, az egyházi adó önkéntes. További négy kanton kivé
telével azonban a jogi személyek is adókötelesek, amit az egyhá
zak népegyházi jellegével indokolnak.l", Az adót általában az
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Németország

17 H. Marré: Die
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Kirche und Staat der

Gegenwart . Die
Kirchensteuer im

internationalen Umfeld
kirchlicher

Abgabesysteme und im
heutigen Sozial- und

Kulturstaat
Bundesrepublik

Deutsch/and, 3. kiad.
1991, Essen, 25.

18 L. Carlen (Szerk.): Die
Kirchensteuer juristischer

Personen in der Schweiz,
Freiburg, 1988.

19 H. Marré: Das

kirchliche
Besteuerungsrecht, in:

Handbuch des
Staatskirchenrechts der

Bundesrepublik
Deutsch/and, Szerk. J.

Listl és D. Pirson,
Berlin, 1994. 1106.

20 E. Buschor:

Eidgenössischer
Födera/ismus und

Staatskirchentum: Die
Kirchenfinanzen in der

Schweiz, in: C.
Rinderer (Szerk.):

Finanzwissenschaffliche
Aspekte von

Religionsgemeinschaffen,
Baden-Baden, 1989,

159.

egyházközség illetve a gyülekezet veti ki.19 A jövedelem- illetve
nyereségadón kívül a legkülönbözőbb adónemek léteznek, az
örökösödési adótól az ingatlanadón át a fejadóig - az előbbieket

rendszerint állami-községi adók kapcsolt adójaként szabják meg.20

Németországban az egyház költségeinek mintegy 90%-át az
egyházi adóból fedezi. Ezt a különböző jogcímeken, közvetlen
vagy közvetett úton az egyház támogatását szolgáló állami kiadá
sok - így a 19. század elején végehajtott szekularizációért folyó
sított jóvátétel - és a hívők adományai egészítik ki. Megjegyzen
dő, hogya vallásoktatás állami tantárgy az iskolákban, így költsé
gei nem jelentkeznek az egyházi költségvetésekben, hasonlóan az
állami egyetemeken működő teológiai karok költségei sem. Az
egyházak oktatási és szociális tevékenységét jelentős részben köz
pénzekből fedezik.

Az egyházi adó kifejlődése a német államokban a múlt század
közepén kezdődött el, a közvetlen állami finanszírozást váltván
föl.21 Az 1919. évi Weimari Birodalmi Alkotmány ma is hatályos
137. szakaszának 6. pontja a közjogi testületi jogállással rendelke
ző egyházak jogává teszi, hogy "tartományi jogszabályok szerint,
a polgári adólajstromok alapján egyházi adót szedjenek". Az egy
házi adót számos konkordátumban, illetve a tartományok és a
helyi evangélikus egyházkerületek közötti államszerződésben is
rögzítették. Az állam az alkotmányban egy felségjogot, az adózta
tás jogát delegálja a közjogi testületi jogállással rendelkező egyhá
zakra - szigorúan csak az egyház saját tagjaira vonatkozólag.Y

A II. világháború után a tartományok általános gyakorlata lett,
hogy az evangélikus és a katolikus egyház, illetve általában az iz
raelita hitközségek által kivetett adót, továbbá a bizonyos taglét
számnál nagyobb" közjogi testületi jogállással rendelkező egyhá
zak adójának behajtását - az egyház ilyen igénye esetén - az
állami adóhatóság átveszi, a befolyt adó 3-4%-a fejében. Az egy
házi adó, annak ellenére, hogy nem állami szerv javára szolgál,
"igazi" adónak tekintendő.v' Az egyház saját döntése szabja meg
az adó mértékét és fajtáját, de az adózás folyamatában a kötele
zettség az állami adóhivatallal szemben áll fönn. Az adó jogosult
ja az egyház, esetleges halasztásáról vagy elengedéséről is ő dönt.
Adós csak egyháztag lehet, így j0,pi személyek adó- vagy egyéb
szolgáltatási kötelezettsége kizárt? A rendszer feltételezi az egy
háztagság (nem a világnézeti meggyőződés!) nyilvántartását és a
negatív vallásszabadság biztosítása végett az állami hatóság előtt

tett kilépési nyilatkozat lehetőségét, amivel az egyházi adókötele
zettség megszűnik. A legtöbb tartományban a jövedelemadóhoz
kapcsolt egyházi adón kívül, a vagyonadóhoz és az ingatlan
adóhoz kapcsolt egyházi adó, továbbá az állami adóktól függet
len - tagsági díj jellegű - "egyházpénz" behajtasát vállalja át az
állami adóhatóság. Uralkodóvá a jövedelemadóhoz kapcsolt egy
házi adó vált. Eszerint az egyházi adó a jövedelemadó 8-10%-a,
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a, de az összjövedelem 3-4%-át nem haladhalja meg. Ez, az első

sorban a gazdasági teljesítőképességet szem előtt tartó adókap
csolás igen egyszerűvé teszi az egyházi adó behajtását, ugyanak
kor az állami adópolitika feltétlen átvételével jár: míg a szociális
indítékú adókedvezmények megfelelnek az egyház saját szem
pontjainak, addig például a különböző befektetésekhez kapcsoló
dóak nem feltétlenül. Felmérések szerint az egyháztagok mintegy
harmada kifejezetten támogatja az adót, másik harmada megszo
kásból fizet, mintegy 20%-a ellenzi, de kilépni nem akar, és kb.
10%-a fontolgatja a kilépést.f Az egyházi adó először a hetvenes
évek első felében került viták kereszttüzébe, melyek végkicsengé
sükben a fennálló, kapcsolódó modell megerősítéséhez vezettek.
A német újraegyesülést a viták második hulláma követte. Egy, az
egyházi adót megszüntető alkotmánymódosítást azonban senki
nem tart kivitelezhetőnek. Ugyanakkor a muzulmán bevándorlás
és a felekezeten kívüliek arányának növekedése folytán a mai Né
metország lakosságának már csak 70%-a tagja a két történelmi
egyház egyikének. E folyamatok erősödése kérdésessé teheti az
egész, népegyházi struktúrára épülő, állam-egyház viszonyt'". .

Az egyházi adó a leginkább kidolgozott német rendszerben, az
önkéntes egyháztagsághoz kapcsolódó kötelezettség. Az állami
adókhoz kapcsolt végrehajtás, mely a semleges állam segítség
nyújtásának tekintendő, az adó behajtásának leghatékonyabb és
jogállami keretek között az egyházra befolyást ~akorolni nem
engedő formája - éppen függetlenségét biztosítja. Kulturális fe
lelőssége alapján az állam a társadalom legkülönbözőbbszerveze
teit támogatja, önazonosságuknak megfelelő formában: e támoga
tások nem jelentenek azonosulást. A gazdálkodási biztonságra
azért is rászorulnak a németországi egyházak, mivel az egyik leg
jelentősebb munkaadókká váltak, és költségeiknek több mint felét
a személyi kiadások teszik ki. Az egyházak oldaláról mindenkép
pen kérdésként merül föl az állami kényszer igénybevétele, még
ha a hatékony és minden kényszertől mentes finanszírozás lehe
tőségét tagadják is?S A rendszer hibájának róható fel, hogy az
egyházak erőfeszítés nélkül jutnak a pénzükhöz, a hívek részéről

pedig hiányzik az áldozati, adakozási jelleg. Az irodalom többsé
ge azonban határozottan a fennálló rendszer mellett - és ezzel a
kínálkozó alternatívák ellen - foglal állást.29

Az egyházi hozzájárulás

Ausztria

30 C. Smekal: Das

Kírchensteuersystem ín
der Bundesrepublík

Az egyházi hozzájárulás rendszere osztrák sajátosság. Az 1939. áp
rilis 28-án született törvény - számos egyéb egyházellenes intéz
kedés mellett - az Anschluss utáni nemzetiszocialista jogalkotás
műve. Mivel Ausztriában korábban különböző - a törvény által
megvont - alapokból fedezték az egyház anyagi szükségleteit, az
osztrákok nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy egyházukat ma-
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guknak kell eltartaniuk, döntő többségük azonban "becsületbeli
ügyként és szent kötelességként" vállalta ezt a terhet.3o A törvény
alapján a katolikuson kívül az evangélikus és az ókatolikus egyház
jogosult egyházi hozzájárulás szedésére, más felekezet részéről ed
dig nem merült föl ilyen igény. Az eredeti törvényhozói szándékot
korrigáló lényeges változást jelentett az Apostoli Szentszékkel 1960.
június 23-án megkötött gazdasági kérdéseket szabályozó szerződés,

mellyel az egyház tudomásul vette a kialakult helyzetet. E szerző

dés nyomán - a másik két érintett egyházat illetően is - meg
szűnt a pénzeszközök felhasználásának állami felügyelete, és az
Egyházi Hozzájárulás Szabályzatát (Kirchenbeitragsordnung) a ko
rábbi jóváhagyás helyett csupán "tudomásul veszi" a Szövetségi
Oktatási és Művészeti Minisztérium.31 Az Izraelita Hitközség külső

jogviszonyait szabályozó 1890. évi törvény alapján a Hitközség tag
jaitól kultuszhozzájárulást szedhet, melynek behajtására a közigaz
gatási út is nyitva áll.32

Az egyházi hozzájárulás lényegét tekintve az egyháztagsághoz
kötődő magánjogi kötelezettség. A hozzájárulást az egyház erre a
célra létrehozott szerve állapítja meg, veti ki, és gondoskodik be
hajtásáról. A katolikus egyházi hozzájárulás mértéke jelenleg egy
ségesen, a főképp szociális jellegű kedvezményekkel csökkentett
jövedelem 1,2%-a. Az állam annyiban nyújt segítséget, hogy az
egyház kintlevőségeit - más szervezetek tagdíjához hasonlóan
- polgári perben érvényesítheti, és a bírósági végrehajtóval vég
rehajtathatja. Az állami kényszer ilyen közvetlen alkalmazására
- lelkipásztori okokból - csak ritkán kerül sor. Míg Németor
szágban gyakorlatilag nincs mód az egyházi adó megtagadására,
az állami adóhivatal megbízásából eljáró munkaadó a jövedelem
adóval együtt "észrevétlenül" levonja azt, addig Ausztriában kű

lőn egyházi hatósággal áll szemben a fizetésre kötelezett. Az
önállóság az egyháztagokkal közvetlen kapcsolatot, és a németor
száginál nagyobb mozgásteret biztosít az egyháznak a hozzájáru
lási kulcsok, kedvezmények és egyéb "alkuk" testreszabottabb
alakítására. Így például a vendégmunkásokkal szemben, akik ha
zai egyházuknak ausztriai kötelezettségeikkel arányos adományt
juttatnak, az általános fyakorlat szerint nem érvényesítik auszt
riai kötelezettségeiket.3 Az egyházból való "kilépéssel", mel1re
Németországhoz hasonlóan, Ausztriában is van lehetőség, a
hozzájárulási kötelezettség végrehajthatósága megszűnik. Az egy
házi hozzájárulás bizonyos összegig levonható az adóalapból.

A rendszer kiskapui néhány "tipikusan osztrák" jelenség kiala
kulását tették lehetővé. Így, mivel az egyháznak nemcsak az el
mulasztott hozzájárulásért, de a fizetési igazolás bemutatásáért is
keresettel kell élnie, ami hosszadalmas bírósági eljárást jelent, kű

lönösen éppen a magasabb jövedelmű szabadfoglalkozásúaknál
"össznépi játékká" vált a valós érték alatti önbevallás. Az egyház
tag is elégedett az elért megtakarítással, és a hatóság is az, hiszen
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kellemetlen eljárás nélkül mégis befolyt valami bevétel, még ha e
cinkosság a közteherviselés kárára történik is. Becslések szerint az
ilyen és ehhez hasonló módon kieső összegek az esedékes bevétel
mintegy harmadát tehetik ki.35 Az érem másik oldala, hogya kö
telezettek döntő többsége - ha gyakran önkényesen megállapí
tott összeget is, de - önként fizet, így a bírósági eljárások száma
elenyészőre csökkent az elmúlt években. A rendszer hátrányai kö
zé sorolják még az önálló egyházi behajtás magas költségeit, mely
a teljes bevétel 1O-15%-át fölemészti - összehasonlításként: a kis
kapukat nem engedő német adóbehajtást az állami adóhivatalok
nak a bevétel 3-4%-val téríti meg az egyház, ami a költségekhez
képest még nagyvonalúnak is tekinthető.r" Az egy főre jutó befi
zetés a németországinak mintegy harmada, ami mögött részben a
német egyház nagyobb mértékű szociális és egészségügyi szerep
vállalása, részben azonban a szerényebb osztrák igények állnak.

Az elmúlt évtizedekben többször szorgalmazták a polgári bíró
sági út helyett a közigazgatási út rendelkezésre bocsátását, ami
egyesek szerint az egyház közjogi testületi jellegének is jo.bban
megfelelne,37 de a szükséges politikai támogatás mindannyiszor
hiányzott. Az egyházi hozzájárulás mellett, a korábban szekulari
zált egyházi vagyon fejében jóvátételként évi rendszeres állami
juttatásban részesülnek a történelmi egyházak. Az állam fedezi a
vallásoktatás, a magániskolákként működő egyházi iskolák38 és
az állami egyetemekre integrált teológiai felsőoktatás költségeit.
Az egyházi műemlékek fenntartása viszont döntően egyházi pén
zekből történik.39

Az egyházi hozzájárulás rendszere átmenet az egyházi adó és
az adományozási-gyűjtési rendszer között, ha az állami kényszer
lehetősége folytán inkább az előbbihez áll is közelebb. Az elmúlt
évtizedekben szilárd és kielégítő alapot nyújtott az osztrák egy
ház működéséhez. Az egyházi hozzájárulás nagyobb önállóságot
biztosít az egyháznak mind a hozzájárulás kialakításában, mind
gyakorlatában. Az egyház közvetlen kapcsolatba kerül tagjaival,
és a hívők nagy része nemcsak jogilag, de ténylegesen is önkén
tes áldozatként és nem adóként tesz eleget fizetési kötelezettségé
nek. 4ü

(Folytatjuk)
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