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A közvéleményben szilárdan tartja magát a nézet, hogy az 1945. évi
földreform előtt az egyház, mint az ország legnagyobb földbirtoko
sa, elsősorban birtokai jövedelméből tartotta fönn magát. A vállal
kozásokból származó bevételek szerepe, illetve a tulajdon adta biz
tonság nem becsülendők le, ugyanakkor az egyházi nagybirtok jö
vedelmezősége általában elenyésző volt. A katolikus egyház 800
ezer hold fölötti földbirtoka összjövedelmének mintegy negyede a
tanítórendek iskoláinak és intemátusainak fenntartását szolgálta. A
főkegyúri jogból származtatott vagyonfelügyeleti jog fennmaradá
sa miatt az egyházi birtok gyakorlatilag nem vált polgári jogi tulaj
donná: a rendelkezési jog minden jelentősebbgyakorlásához állami
hozzájárulásra volt szükség, melyet a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter adott meg. Az egyházi nagybirtok mintegy hatodát kitevő

és állami felügyelet alatt álló Katolikus Vallásalap, melynek magját
a II. József által feloszlatott szerzetesrendek vagyona alkotta, fedez
te a kongrua költségeinek jelentős részét. Emellett a papság fő be
vételi forrása a stóladíj volt.

Meghatározó volt gazdasági szempontból, hogy a két világhá
ború között az ország plébániáinak mintegy háromnegyede kegy
uraság alatt állt, és az 1917-ben kihirdetett Egyházi Törvény
könyv előírásai alól kapott felmentés révén még ebben a korszak
ban is kegyúri plébániák sora alakult elsősorban a nagyobb váro
sokban, városi kegyuraságként. Ezek részben éppen napjainkban,
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezési folya
matában kerülnek egyházi tulajdonba, mintegy az állam és az
egyház elválasztásának végrehajtásaként.

A hívők rendszeres anyagi hozzájárulása az egyházi költsé
gekhez egyrészt a hagyományos "párbér", másrészt az egyház
községek által kivetett, és elsősorban az egyházi iskolák fenntar
tását szolgáló egyházi adó volt, mely a községi adókhoz kapcsol
tan került meghatározásra és behajtásra.

A kisebbségi felekezetek vagyoni helyzete soha nem érte el a
katolikus egyházét, ugyanakkor va~yonukkal az állami befolyás
tól függetlenebbül gazdálkodhattak.
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Az egyház, korábbi forrásainak megvonása, illetve elvonása után
megmaradó intézményeit elsősorban a hívek önkéntes adománya
iból, kisebb részben államsegélybőlfedezte, melyhez a korszak má
sodik felében jelentős külföldi segítség is társult. A történelmi egy
házakkal 1948-ban illetve 1950-ben megkötött szerződések, majd
ezek 1968. évi2 meghosszabbítása alapján az állam, az Állami Egy
házügyi Hivatalon keresztül, (csekély összegű, és az inflációval
csökkenő értékű) "személyi és dologi államsegélyben" részesítette
az egyházakat, melynek jelentős részét a működési engedéllyel ren
delkező papság díjazása (kongrua) tette ki, ami által függőségi vi
szonyt is teremtettek. Az államsegély egyik forrása - elvben - az
ún. Vallásfelekezeti Alap volt, mely részben az egyházak megma
radt földjeinek fölajánlása által jött létre.3 A lelkészek egész
ségbiztosítási járulékát az ÁEH fizette. 4 Az egyházi iskolák ugyan
akkor csupán egészen elenyésző állami támogatásban részesültek.
Az összes műemlékmintegy harmadát kitevő egyházi épületek fel
újítási költségeinek mintegy negyedét viselte az állam.5 Az elterjedt
szóhasználattal "egyházi adónak" is nevezett egyházközségi hoz
zájárulás gyakorlata nagy helyi eltéréseket mutat. Becslések szerint
a 70-es, 80-as években a katolikus háztartások mintegy fele teljesí
tett egyházi hozzájárulást, ha többségük csak csekély összegben is.
Az egyházi hozzájárulás mellett gyűjtésekből, adományokból és a
stóladíjból jutott bevételhez az egyház. Eszerint az egyház összes
bevételeinek mintegy 60 százaléka származott az egyházközségek
től, azaz a hívek adományaiból, 25 százaléka az államtól és 15 szá
zaléka külföldi segélyekböl."

A rendszerváltás évei

7Lvt. 19. § (1)
81991. éviXXXI. tv.

Törvény az egyházi
ingatlanokról

A rendszerváltással az egyházak visszanyerték szabadságukat és
autonómiájukat, illetve a társadalom szolgálatában is a korábbinál
nagyobb szerepet vállalhatnak. Az egyházak által végzett közszol
gálati tevékenység fejében a fenntartó egyházi szerv a hasonló ál
lami intézményekkel azonos mértékű normatív költségvetési támo
gatásban részesül? A volt efyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérőlszóló törvény alapján az egyházak 1945 után államo
sított, meghatározott hitéleti jellegű célokra használt épületeiket,
ingatlanaikat visszaigényelhették. A törvény szerint az egyházak
ingatlanigényei alapján felekezetenként egy, az érintett egyház és a
kormány képviselőiből álló paritásos bizottság átadási javaslatot
készít, melyről a végső döntést a kormány hozza meg. Az eredeti
leg tíz évre tervezett ingatlanrendezési folyamatnak jelentős költ
ségvetési vonzata van, mely jórészt abból adódik, hogy a törvény
megszületésének napján az Országgyűlés egy másik törvény meg-

102



94/1993. (II. 12.) AB
hat. ABH 1993, 48.

lOLvt. 19. § (2)

Az egyházak
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1174/1992. (XII. 28.) AB
hat. ABH 1992,310.

12A felmérést az
Oktatáskutató Intézet

végezte a Gallup Intézet
közreműködésével.

alkotásával a helyi önkormányzatok területén található állami tu
lajdon meghatározott körét az önkormányzatok tulajdonába adta.
A költségvetési ráfordítások több mint háromnegyede nem az egy
házak, hanem elsősorbana korábban ingyenesen tulajdonhoz jutott
helyi önkormányzatok pénztárába kerül. Sarkítva fogalmazva: az
állam az egyház volt ingatlanainak egy részét visszavásárolja szá
mára a településektől ezzel az adott önkormányzat sajátos támoga
tását valósítva meg. Az önkormányzatok a törvény hatálya alá tar
tozó, várhatóan átadásra kerülő ingatlanok karbantartását elhanya
golják, és gyakran leromlott állagú, üres épületeket adnak át, míg
az adott önkormányzati funkciót a kapott kártalanításból létreho
zott korszeru létesítménybe helyezhetik át. A törvény alkotmányos
sági vizsgálata nyomán született alkotmánybírósági határozat - a
világnézeti semlegesség kategóriájának bevezetése mellett - arra
az álláspontra helyezkedett, hogy az egyházak - és csak az egy
házak - részére történő részleges reprivatizáció az egyházak által
elszenvedett súlyos jogsérelmek részbeni jóvátétele, működőképes
ségük megteremtése és ezzel a vallásszabadság biztosítása érdeké
ben alkotmányos.9

Évről évre visszatérő vitákat vált ki az LvI. azon rendelkezésé
nek alkalmazása, mely szerint a költségvetésből az egyház hitéleti
tevékenysége is támogatásban részesíthető.lD Az Országgyűlés

költségvetési jogának sem a támogatásra való alanyi jog, sem az
elosztási arányok meghatározottsága nem szabott keretet. Az el
múlt években az egyházak támogatására a költségvetési törvény
ben elkülönített összeget az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottságának javaslata alapján külön országgyűlési

határozat osztotta föl. Az országgyűlési bizottság javaslatára, a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium megbízásából, az elosz
tási kulcs megfelelőbb meghatározása végett 1992-ben reprezenta
tív statisztikai felmérés készült a népesség felekezeti hovatartozá
sáról. Előzőleg a művelődési és közoktatási miniszter indítványá
ra az Alkotmánybíróság elvégezte a vonatkozó alkotmányos nor
mák értelmezését, és megállapította, hogy az anonim, önkéntes
statisztikai fölmérés nem ütközik a vallási meggyőződés állami
nyilvántartásba vételének tilalmába. l1 A reprezentatív felmérés
eredménye szerint a lakosság 70 százaléka katolikusnak, 20 száza
léka reformátusnak, 4 százaléka evangélikusnak és 0,5 százaléka
izraelitának vallja magát, mí~ a további felekezetek aránya együt
tesen 1,5 százalékot tesz ki. l Ez az eredmény - némi eltérések
kel - közel áll a Központi Statisztikai Hivatal 1992. évi felméré
sének eredményéhez, azonban a költségvetési támogatást végül
nem igazították arányaihoz.

1991-ben és '92-ben mindegyik, a Művelődési és Közoktatási
Minisztériumnál arra igényt bejelentő, bejegyzett egyház részesült
támogatásban. Az 1993. évi keret felosztásakor négy egyházat (az
Egyesítő Egyházat, a Jehova Tanúit, a KRISNA Tudatú Hívők Kö-
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13439/8/1993. AB
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Az egyházak bevételei

141991. évi XXXI. tv.
23. §.

zösségét, és a Szcientológiai Egyházat) indokolás nélkül, nem ré
szesítették támogatásban. Az országgyűlési vita során egyes kép
viselők "destruktív szektáknak" minősítették a kizártakat. Mivel e
döntés egyedi országgyűlési határozat formájában született, az
Alkotmánybíróság hatáskör hiányában nem vizsgálhatta felül, 13

az Lvt. azonban alanyi jogot nem teremt a támogatásra.
A rendszerváltás nyomán az állami támogatásnak mind az

összege, mind az aránya jelentősen nőtt az egyházak költségveté
sében, azonban ma ez az arány a költségvetési támogatás évek
óta változatlanul hagyott összege révén csökkenő. Az egyházak
bevételeinek nagyobb része ma is híveik adományaiból szárma
zik. Az oktatási és szociális tevékenység hátrányos megkülönböz
tetést kerülő, normatív megoldása mindenképpen üdvözölendő

eredmény. Nem csak az intézményfenntartó egyházak, de sok he
lyi önkormányzat számára is megnyugtatóbb lenne ugyanakkor,
ha a költségvetési normatíva biztosítaná az intézmény tényleges
fenntarthatóságát. Szintén nem a hitéleti támogatás kérdéskörébe
tartozik, hogy egyes kiemelt egyházi rekonstrukciók külön támo
gatásban részesülnek, így például Pannonhalma rekonstrukciója,
a budapesti Szent István-bazilika, a Dohány utcai zsinagóga, a
Deák téri evangélikus gimnázium avagy a Bethesda Református
Kórház tatarozása.

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

szóló törvény egyik záró rendelkezése14 szerint az egyházak mű
ködéséhez szükséges, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyze
tén túlmenő anyagi feltételek rendezéséről külön törvény alkotan
dó. Az 1994-es kormányprogram a finanszírozás jövedelmadó
rendszeren keresztüli megoldását irányozza elő.

Adegoldási lehetőségek

Az állam és a társadalom, az állam és az egyházak viszonyát az
anyagiak szabályozása jól jellemzi. A közjót szolgáló egyházak által
végzett tevékenységek költségeinek állami vállalása nem lehet vita
tárgya: ezzel együtt a költségviselés körét minél egyértelműbben

rögzíteni kellene. Ez például a műemlékvédelem területén még
nem történt meg. Ami viszont a hitélet költségvetési támogatásának
Magyarországon jelenleg működő rendszerét illeti, úgy a jelenlegi
gyakorlat átmenetinek tekinthető. A semleges állam nem értékmen
tes állam: nem légüres térben él. Az államnak a társadalom felől

érkező sokféle igényhez nyitottan kell viszonyulnia, megfelelő tá
mogatásban részesítve minden polgári aktivitást, mivel ezek - az
állam által elismerendő, de meg nem ítélhető - értékeket hordoz
nak. Az aktív állampolgár "többe kerül" a költségvetésnek, azon
ban többet is tesz a közösségért, mint a magánszférába visszahú
zódó. Minden színházlátogató, minden polgár, aki múzeumot keres
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támogatása

Az egyház vagyonnal
való ellátása

föl, közkönyvtárat vesz igénybe vagy uszodába megy, részben 
saját hozzájárulásánál nagyobb részben - közpénzekből jut a szol
gáltatáshoz. Ezt az újraelosztást az állam szociális és kulturális el
kötelezettsége legitimálja. Minden párhuzam sántít, de ahogy az
állam a polgárok elenyésző kisebbségének kedvéért tartja fönn a
Zeneakadémiát, vagy támogatja a képzőművészeteket - anélkül
hogy maga "zsűrizné" teljesítményüket - úgy az állam nem hagy
halja figyelmen kívül, hogy polgárai egy része vallásos.

Tekintettel azonban az egyházak autonómiájára, történelmi
múltjára és jelenlegi társadalmi súlyára, az államnak kerülnie kell
az egyházak "üdvözítését". A legjobb szándékú állami kezdemé
nyezés is fönnakadhat az egyházak belső - tényleges adottságá
ból vagy érzékenységéből fakadó - ellenállásán. így lehetőség

szerint törekedni kell a kialakítandó szabályozás szerződéses rög
zítésére az illetékes egyházi szervekkel, és a végrehajtás során
sem mellőzhető a folyamatos egyeztetés.

Az európai gyakorlatban működő, korábban ismertetett egy
házfinanszírozási megoldások közül több nem illeszkedik az ál
lam-egyház viszony elmúlt években lerakott alapjaihoz. Egyes
megoldásoknak ezen kívül pozitív jogi akadálya is volna.

Az egyházak költségvetési támogatásának fönntartása, esetleg
az elosztási elvek tartós rögzítésével, az első megfontolandó lehe
tőség. A fent ismertetett okokból azonban - bár jogilag megfele
lően "védett" e gyakorlat - ez inkább átmeneti megoldásként el
fogadható. Amennyiben azonban az egyházakkal nem jön létre
egyetértés finanszírozásuk megoldását illetően, úgy még mindig a
közvetlen költségvetési támogatás - további, átmeneti - fenn
tartása a leginkább járható út, annál is inkább, mivel gyakorlata,
elosztási elvei megszilárdulni látszanak. Az állami támogatás nem
szubvenció-jellegű, más jogcímen való fönntartása elképzelhető

lehetne még a történelmi egyházak államosított vagyona fejében,
kártalanítás vagy "jóvátétel" formájában, mint ahogy az több eu
rópai országban gyakorlat, és Magyarországon is működött; még
az ÁEH megszüntetésével .Jenyelt" Vallásfelekezeti Alap is jó
részt az egyházak maradék vállalkozói vagyonának (kényszerű)

felajánlásából jött létre. Tekintettel azonban a tulajdonjogi rend
szerváltás elmúlt években meghozott alapvető döntéseire, egy
ilyen megoldás nehezen illeszkedne e folyamatokba. A Kormány
fölvetette a történelmi egyházak képviselőivel folytatott 1995. má
jus 31-i tárgyaláson az Etv. hatálya alá tartozó ingatlanok egy ré
sze fejében húsz évre elnyújtott jóvátétel folyósítását. Megállapo
dás e kérdésben nem született, azonban amennyiben ilyen az in
gatlanrendezés során létrejönne, az a folyamatos hitéleti támoga
tás kérdésére nem jelenthetne megoldást.

Az egyház vagyonnal való ellátása - a vállalkozói vagyon
reprivatizációja, vagy egy értékpapír-alap formájában - nem jár
ható út sem politikai, sem jogi, sem egyházi szempontból. Sem a
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A vallásalap
létrehozása

Egyházi adó, egyházi
hozzájárulás

15Lvt. 15.§. (2)

politikai támogatottság, sem a fogadókészség az egyházak részé
ről nem adott egy ilyen megoldáshoz. A jogi személyek kárpót
lásban nem részesültek, azonban jellegüknek megfelelően az ál
lam hozzájárult valamilyen formában tulajdonnal vagy egyéb tá
mogatásokkal működőképességükmegteremtéséhez - az egyhá
zak esetében ez a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezéseként zajlik. Bár a vállalkozói vagyon visszajuttatását az
egyházak sem igényelték és az egyéb ingatlanok visszajuttatásá
nak részlegességével is megelégednek, mégis - éppen a tulajdoni
helyzet biztonsága érdekében - célszerű lenne az államnak az
egyházakkal átfogó vagyonjogi szerződéseket kötni. Ezt az is in
dokolttá teszi, hogy saját joga szerint több egyház az államosítá
sokat nem ismerhette el, azaz saját joga e szempontból nem iga
zodik az állami tulajdonjogi felfogáshoz. Eddig lehetőséget sem
kaptak a tulajdoni helyzet elismerésére, azonban ezt a megfelelő

formában esetleg megtennék, ha működésük más módon biztosí
tást nyer.

Különösen sok veszélyt rejtenek azok az elképzelések, melyek
egy fajta új vallásalap létrehozását javasolják, melyet az egyházak
- esetleg pályázati alapon - maguk osztanának föl egymás kö
zött. Az állami elosztás helyébe ez esetben megaiázó és méltatlan
felekezeti viták léphetnének, ami a lehető legrosszabb volna a
vallási béke szempontjából.

Az egyháztagok egyházzal szembeni kötelezettségeit a magyar
állam csak lelkiismereti kötelezettségnek tekintheti: az Lvt. szabá
lya szerint egyházi törvénis' előírás kikényszerítésére állami kény
szer nem vehető igénybe. 5 Ebbe a tilalomba az egyházjogi köte
lezettségek polgári jogi érvényesítése is beletartozik. (Annak ter
mészetesen nem lenne akadálya, hogy az egyházak saját joguk
alapján kirótt kötelezettségeiket - tagjaikkal kötött megállapodás
alapján - polgári jogilag is kötelezővé tegyék. Ennek, bonyolult
sága mellett azért sem volna értelme, mert azok, akik készek tar
tozásaiknak polgári jogcímer adni, e jogcímek nélkül is hozzájá
rulnak a költségekhez, sőt, a kötelező erő minden bizonnyal csak
fékezné az adakozási hajlandóságot.) Ezen, az elválasztás alapel
véből következő szabályon nem volna célszerű változtatni. Egy
házi adó, vagy egyházi hozzájárulás, már az egyháztagságra vo
natkozó adatok állami fölvételének tilalma miatt sem elképzelhe
tő. E tilalom természetesen nem korlátozza a világnézeti meggyő
ződés megvallásának jogát, ami bizonyos esetekben feltétele is a
kapcsolódó jogok gyakorlásának - így a fakultatív iskolai vallás
oktatás biztosításánál.

Civil szervezet állami segítséggel - jogilag szabályozott 
önfinanszírozásának példája Magyarországon a szakszervezeti
tagdíjak beszedetése a munkáltatók által, ami a munkavállaló kű

lön megbízása alapján történik. Ennek a megoldásnak a háttere a
munkahely és a szakszervezet szoros kapcsolata, és ésszerűségét
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Önkéntes adományok

a szakszervezeti tagdíjak személyi jövedelemadó-kedvezménye is
alátámasztja, A fenti okokból ilyen megoldás ez egyházak javára
nem képzelhető el.

Az egyházak önkéntes adományokra való utalása további lehe
tőség. Az első látásra rokonszenves szabad finanszírozás hatásai
nak visszásságát illetve az adott ország hagyományaitól való füg
gőségét már korábban bemutattuk. Egy ilyen döntést, tekintettel
arra, hogy Magyarországon az egyházak mindig is részesültek
közpénzekből. nehezen lehetne nem-egyházellenes lépésnek te
kinteni. A javak elosztásának Közép-Kelet-Európában kialakult
arányai nem tették és nem teszik lehetövé bizonyos társadalmi
feladatok magánerőből való ellátását. Ez az évszázadok alatt ki
alakult helyzet csakis hosszú távon változhat meg. E történeti
háttérrel nem a közpénzekből való egyházfinanszírozás ténye kí
ván változtatást, hanem az állami támogatás módját kell az állam
és az egyház viszonyának alapelveihez igazítani. Az állam nem
nézhetné tétlenül, hogya vallásszabadság alapjogának biztosítása,
az egyházak anyagi ellehetetlenülése folytán, csorbát szenvedjen
- még kevésbé idézhet maga elő ilyen helyzetet. Az egyházak
támogatása - az oktatási, egészségügyi, szociális vagy műernlék

védelmi tevékenységükön túl - nem rendszeridegen az állam
pozitív semlegessége keretei között: csupán egyes formái azok.

Az adóirányítás

Az egyházalapítás
kérdései

A külföldön kialakult finanszírozási megoldások közül egyedül a
jövedelemadó bizonyos része fölött való rendelkezési jog olyan le
hetőség, mely az állam és egyház viszonyának alapelveihez illesz
kedik, és melynek átvétele mind jogilag, mind politikailag elkép
zelhető. A Spanyolországban és Olaszországban bevezetett új rend
szer kialakulásának történelmi párhuzamai is vannak: Magyaror
szágon szintén a világnézetileg semleges állam kialakítása van fo
lyamatban - ha eltérő előzményekkel is - és nálunk is az egyhá
zak költségvetési támogatásának megfelelő helyettesítése a cél.

Minden megoldás alapkérdése, hogy milyen nem-egyházi ren
deltetés kínálható alternatívaként, és nem kerülhető meg a ked
vezményezett egyházak körének szabályozása sem. Ez utóbbi te
rén három út járható: a szabályok változatlanul hagyása és min
den egyház bevonása a finanszírozásba, a szabályok változatlanul
hagyása mellett csak a történelmi, vagy bizonyos normatív krité
riumokat teljesítő, esetleg az azt igénylő egyházak bevonása a fi
nanszírozásba, végül az egyházak körének szűkítése.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kimondható, hogy az egy
házalapítási szabályok jelenleg nem szabnak gátat a visszaélések
nek. Így Magyarországon "egyházként" olyan csoportok is privi
légiumokat - így például adókedvezményeket - élveznek, me-
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lyek ellen a nyugat-európai államok zöme minden jogállami esz
közzel (így például felvilágosító kampányok szervezésével és fel
világosítást végző civil szervezetek támogatásával) küzd. Az egy
házkénti elismerés és az egyéni és kollektív vallásszabadság nem
állnak közvetlen összefüggésben. Az "egyház" jogi formájával
vesz tudomást az állam a civil társadalom bizonyos képződmé

nyeiről. és e forma által biztosítja szerves illeszkedésüket a jog
rendszerbe" Az esetleg minden közösségnél közös vallási cél és
az erre biztosított jogi forma azonban merőben eltérő társadalmi
valóságot takar. Az állam a civil társadalom rendelkezésére bocsá
tott szervezeti formák kialakításában nagy szabadságot élvez, az
zal, hogy szabályozása természetesen nem lehet diszkriminatív.
így nem vetne föl alkotmányossági kérdést az egyházalapítási jog
korlátozása: az érintettek vallásszabadságát, ami a meggyőződés

Alkotmányban, az Lvt.-ben és nemzetközi egyezményekben sza
vatolt szabad megválasztását, egyéni és közösségi gyakorlását,
hirdetését és tanítását illeti, ez semmiképpen sem korlátozná.
Ugyanakkor vitatható a jelenlegi bejegyzési gyakorlat is. A be
jegyzést végző bíró - a semleges állam képviseletében - termé
szetesen nem vizsgálhalja az illető vallás igazságtartalmát, az elől

a kérdés elől azonban nem térhet ki, hogy az egyházkénti bejegy
zését kérő szervezet valóban vallási tevékenység végzésére ala
kult-eP Hogy e csoportok - jogállásuk meghagyása esetén 
bevonandók-e az állami segítséggel történő finanszírozásba, poli
tikai jellegű döntés kérdése. Mindenesetre kihagyásuk mellett
védhető indokok hozhatók fel.

A hitélet közvetlen költségvetési támogatásának egy, az adórend
szeren belüli finanszírozással való fölváltása akaratlanul is hátrányo
san érintené a Zsidó Hitközségeket (MAZSlliISZ). A hitéleti támo
gatást minden felekezet esetében azonosan kellene rendezni, annak
azonban nem lehetne akadálya, hogy egyes különleges helyzetekből

adódó feladatokból (így például a zsidó közösség temetőinek fenn
tartása) céltámogatásokkal vállaljon szerepet a költségvetés. Szabá
lyozandó lenne egy sor további részlet is, így például a tájékoztatás
kérdése, a média igénybevételének lehetősége, az adatvédelem meg
felelő biztosítása. A zökkenőmentes átmenet csak több éves átállási
idő biztosításával képzelhető el, mely alatt a kiegészítő költségvetési
támogatás elengedhetetlennek látszik. Az "ördög" természetesen a
részletekben van - ezért is elengedhetetlen az átálláshoz az egyhá
zak egyetértése. Az állami adórendszeren keresztül történő finanszí
rozásnak több megoldása képzelhető el.

Adóhányad

A jövedelemadó bizonyos hányadának rendelkezésre bocsátása az
egyik lehetőség az olasz és spanyol megoldás esetleg ötvözött be
vezetésével. így az adófizetők az adóbevallásukon nyilatkczhatná-
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Adórész

nak adój uk egy meghatározott százaléka felől. A közelmúltban ha
sonló elképzelést vetett föl a Művelődési és Közoktatási Miniszté
rium kulturális alapok finanszírozására. A nyilatkozatot elmulasz
tók adóhányada fölosztható lenne a nyilatkozók arányai szerint:
így a pénz semmiképpen sem marad a költségvetésben. Amennyi
ben valamennyi, jelenleg bejegyzett egyház megkapná ezt a lehe
tőséget, a "választás" fizikailag csak külön adóíven oldható meg.
Az egyházak "társadalmi súlyának" megfelelő megkülönböztetése
révén elképzelhetőaz is, hogy a négy nagyobb történelmi felekezet
(a katolikus, a református, az evangélikus és az zsidó: a lakosság
95 százaléka e felekezetek egyikének tagja) neve az adóbevalláson
feltüntetésre kerül és a más egyházat választók az ötödik rovatba
beírhatják a választott egyházat. Az ezáltal hátrányosan érintett kis
egyházak egy részénél az aktív közösségi élet kielégítő alkalmat
adhat a tagok megfelelő tájékoztatására, a kisebb történelmi feleke
zeteket azonban nyilván igen hátrányosan érintené. Az "alternatív
lehetőség" technikai szabályozása e rendszerben nem egyszerű. Ha
az adóbevalláson történő nyilatkozat megoldását követjük, elkép
zelhető vagy egy "civil" vagy akár több (cél-)alap létrehozása, me
lyet az Országgyűlés vagy egy megfelelően ellenőrzött társadalmi
szerv osztana el. Ez olyan módon lenne elképzelhető,hogy az adó
zó adóhányadának esetleg célját is megszabhatná, így a pénz egy
célalapba kerülne (páldául környezetvédelem, humanitárius célok,
határokon kívüli magyarok stb.), és a megfelelő célokat fölvállaló
civil szervezetek pályázhatnának rá. Ez a százalékos megoldás 
különösen ha a nyilatkozók adójának arányos felosztásával is jár
- inkább egy "civil adó" mint az állam saját bevételéről való le
mondásának jellegét hordozza. Előre nehezen felmérhető, hogy
ilyen módon a társadalmi szervezetek - szintén sokszor vitatott
- költségvetési támogatását is helyettesíteni lehet-e.

Az adóbóllevonható kedvezmény biztosítása a másik lehetőség

(esetleg egy felső határ beépítésével, azaz például évi 5.000 Ft, de
legföljebb az adó meghatározott százaléka). Ilyen jellegű kedvez
ményeket a jelenleg működő adórendszer is ismer. Az ezzel adózó
évente egy fix összeget leírhatna adójából. Ahogy az alapítványok
adókedvezménye, úgy e kedvezmény is egyértelmúen az állam
adóbevételről való lemondásának jellegét hordozza. A kedvez
ményt igénybe nem vevők adója a költségvetésben maradna. A szá
zalékos megoldásnál szociálisabb ez a megoldás, mivel így gyakor
latilag minden adófizető egyháztámogató ugyanakkora összeggel
tudja támogatni egyházát, míg a százalékos megoldásban a jövede
lemadó progresszivitása révén a jövedelmi különbségek fokozottan
kiütköznek. Nagy jelentőséggel bírhat ez a különbség például a
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református egyház esetében, mely a gazdaságilag fejletlenebb és így
az átlagnál alacsonyabb jövedelemadószintú Tiszántúlon elterjed
tebb. A százalékos megoldásból ezzel szemben az elsősorban ma
gas jövedelmű, fiatal tagokból toborzódó egyházak profitálnának.
(Az egyházalapítási szabályok és bejegyzési gyakorlat változatlan
sága mellett egy ilyen lehetőség valószínűleg nem váltana ki nagy
"egyházalapítási kedvet" a nagyjövedelműek részéről: ha viszont
csak adójuk 1%-át visszakaphatnák - bizonyos adószint fölött 
lukratívvá válna 100 milliomos összfogása a "Mammon Egyházá
nak" megalapítására. Természetesen a százalékos megoldás kereté
ben is van lehetőség a felső határ beépítésre, azaz például egy szá
zalék, de legföljebb 20.000 Ft.) Szintén tág lehetőséget nyit a fix
összeges megoldás a megfelelő alternatívák fölkínálásában: alapít
ványok, egyesületek, szakszervezetek, pártok mind számításba jö
hetnek, és nem jelent technikai problémát az egyházak nagy száma
sem. A szervezés állami kőzreműkődéstőlmentesen is megoldható,
ami adatvédelmi szempontból komoly előny: a följogosított szerve
zetek maguk szedhetnék be az adományokat és igazolást állítaná
nak ki róla - hasonlóan ma az alapítványokhoz -, mely alapján
az adózó jövedelemadó-bevallásán a megfelelő rovatba bevezethet
né azt. (Minden adórendszeren belüli megoldás feltételezi az öna
dózást, ami esetleg akár a jelenleginél egyszerűsítettebb formában
is elképzelhető: például az adóhányadról vagyadórészrőlvaló ren
delkezésről külön nyilatkozat leadása a munkáltatónak.) A levon
ható keret több szervezet közötti megosztásának sem lenne techni
kai akadálya - ismét hasonlóan az alapítványokhoz való jelenlegi
hozzájáruláshoz. Egyértelműenhátránya e megoldásnak, hogy elő

zetes készpénzforgalommal jár: az adakozó hitelezni kényszerül az
államnak. E hitelezési kényszer, mely a talán nem könnyű érthető

séggel párosul, minden bizonnyal fékezné az adakozási hajlandó
ságot. A fölkínálható és a pénzért versengő szervezetek sokasága
pedig lehet, hogy oda vezetne, hogy éppen az eredeti cél, az egy
házak finanszírozásának megoldása, nem valósulna meg. További
kérdés az érintett szervezetek gazdálkodásának ellenőrzése: elég-e
társadalmi ellenőrzésre bízni ezt, mivel az érintett szervezetek ma
guk is érdekeltek lennének a bizalom megteremtésében és így a
tájékoztatásban, vagy jogilag kötelezni kell őket, hogy a kezelésük
be került közpénzekrőlszámot adjanak.

Olyan megoldást kell keresni, mely lehetőség szerint nem ve
zet évről évre feszültségekhez, és legalább az érintettek többségé
nek elgondolásában és eredményében is megfelel.

110


