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A püspöki kar szerepe
a modem államban
A püspöki karok természetérőlés szerepéről szóló teológiai és ká
nonjogi irodalom bőségére való tekintettel, különösen pedig a Püs
pöki Kongregáció által a püspöki karoknak 1988 januárjában meg
küldött munkaokmány (Instrumentum laboris) hatására megjelent
publikációhullám után feleslegesnek tűnik újra megvizsgálni a té
mával összefüggőalapkérdéseket. Ez az irodalom mégis gondolat
menetünk hátterét alkotja, Az alábbiakban tehát nem sajátosan a
püspöki karok teológiai természetével és az egyházon belüli szere
pükkel foglalkozunk, hanem azzal az eddig még kevésbé tanul
mányozott! helyükkel, melyet a katolikus egyház és a modem ál
lamok kényes kapcsolatrendszerében elfoglalnak. Ebben a témakör
ben figyelembe kívánjuk venni mind a jogi képviselet szempontjait.
mind a püspöki karok társadalmi reprezentativitásának következ
ményeit. Ezzel a kérdéssel foglalkozva természetesen nem téveszt
hetjük szem elől a püspöki karok egyházon belüli szerepéről szóló
tanítást, hiszen e karok "kifelé" irányuló tevékenysége belső egy
házi pozíciójuk következménye.

A püspöki konferencia helye az egyház és az állam közti kapcsolatban

A püspöki gyűlések
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Mint közismert, a püspöki gyűlések hosszú évszázadok óta fontos
szerepet játszanak az államokhoz fűződő kapcsolatokban. Ebben a
tekintetben fontosnak bizonyult a helyi püspökök azon igénye is,
hogy egységesen lépjenek fel az állammal szemben.é Az első rend
szeres püspöki gyűlések feladatai között már 1903 előtt sajátos
hangsúllyal megjelenik az egyház szabadságának, anyagi javakkal
kapcsolatos jogainak védelme, de más olyan tevékenységek is, me
lyek közelről érintették az állami jogrendet, így az iskolákkal, a
katolikus egyetemekkel vagy a szociális kérdéssel összefüggő

ügyek intézése.é Már a 19. században találunk példát arra, hogy egy
a Szentszékkel kötött konkordátum kifejezetten a püspöki kar dön
tésére bíz valamely kérdést. Az 1855-ös osztrák konkordátum pél
dául, amelyet a felek Magyarországra is kiterjedő hatállyal kívántak
kötni, megjegyzi, hogy a püspökök közös egyetértéssel fogják el
dönteni, milyen könyveket kell használni a középiskolai hitoktatás
ban.' Bár egyes szerzők úgy vélték, hogy a püspöki karok létrejöt-
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tének egyik tényezője a társadalom politikai és vallási dimenziójá
nak modem elválasztása volt, úgy tűnik, hogy a püspökök kollek
tív cselekvésének ténye kimutatható azokban az országokban is,
ahol még az oltár és a trón összefonódott.

A középkortól fogva ismertek olyan kapcsolatok vagy akár meg
állapodások is, melyeket egy ország püspökei a királlyal kötöttek.
IV. Péter aragóniai király például már 1372-ben megegyezésre jutott
Tarragona klérusával, aragóniai V. Alfonz pedig megállapodást kö
tött országának prelátusaival. Hasonló megegyezések születtek töb
bek között Portugáliában, Bajorországban és Ausztriában is.5 Az
ilyen egyezségek azonban inkább a feudális állam megnyilvánulá
sai voltak, melyben a rendi gyűlésen a klérus képviselői a három "
rend egyikét, a papságot jelenítették meg. Ezzel a szisztémával va
lamiképpen összefüggőpüspöki gyűléseketMagyarországon is tar
tottak. Pázmány Péter bíboros például 1622-ben, 1625-ben, 1627
ben és 1628-ban is összehívta az ország püspökeinek gyűlését. Ezen
a legutóbbi találkozón a magyar püspökök megegyeztek abban is,
hogy közös ügyvivőt küldenek Rómába a magyar egyház képvise
letére.

Századunkban néhány püspöki kar szabályzatában is hangsú
lyozta a folytonosságot a zsinat előtti időkben tartott rendszeres
püspöki gyűlések és a Christus Dominus kezdetű zsinati határozat
ide vonatkozó útmutatásai között. Azok közt az indokok közőtt,

amelyek például a lengyel püspöki kar megalapításához vezettek,
a püspökkari szabályzat megemlíti lIa lengyel állam helyreállítá
sával kapcsolatos szükségleteket az I. világháború után és az új
társadalmi és politikai helyzetből fakadó igényeket 1945 után".6

Századunkban ismeretesek olyan megállapodások is, melyeket
regionális püspöki ~űlések kötöttek szövetségi államokkal példá
ul Németországban. Sajátos kérdés viszont a püspöki konferenci
ák és az államok közötti megegyezések problémája. E témára
alább még visszatérünk.

Bár az utóbbi évtizedben megfogalmazódott olyan vélemény
is, mely szerint a püs~öki karo knak csak delegált egyházkor
mányzati hatalmuk van, a szakirodalomban uralkodó meggyőző

dés, hogy ezeknek a karoknak rendes hatalmuk van, s ennek ke
retében a különböző szerzők más és más módon eredeztetik az
egyes püspökkari jogosítványokat: hol a saját rendes hatalomból,
hol a rendes helyettesi hatalomból (potestas ordinaria vicaria) asze
rint, hogy milyen felfogást vallanak a saját hatalom és a helyettesi
hatalom fogalmáról.

Összefoglalva a különféle nézeteket nem csekély bizonyosság
gal állíthatjuk, hogy a püspöki karok valódi hatalmi szervek, me
lyek képesek általános szabályok alkotására is. Ezek kihirdetésé
hez azonban az Apostoli Szentszék előzetes felülvizsgálata, de
nem megerősítése szükséges (vö. 455. k. 2. §). Ez a felülvizsgálat
nem változtat azon a tényen, hogy ezeket a normákat magának a
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püspöki kamak kell tulajdonítanunk. Egyébként a 455. k. 1. §-a
általános határozatoknak nevezi ezeket a szabályokat. Ilyen hatá
rozatokat azonban a 29. és a 30. kánon szerint csak a törvényhozó
vagy valamely végrehajtó hatalommal rendelkező és a törvényho
zótól kifejezetten felhatalmazott szerv hozhat. Mindezek alapján
nyilvánvaló, hogy a püspöki kar - legalábbis tipikus formájában
(448. k. 1. §) - valódi egyházkormányzati hatalommal rendelke
ző szerv.

A püspöki kamak számos olyan jogosítványa is van, mely a
végrehajtó kormányzati hatalom gyakorlását feltételezi. Ilyen pél
dául egyebek között az országos társulások létesítésének és meg
szüntetésének joga (312. k. 1. § 2, 320. k. 2. §).9 A püspöki kar a rá
tartozó közigazgatási intézkedéseket a 119. kánon általános szabá
lya szerinti abszolút többséggel hozza, hacsak saját szabályzata
másként nem rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy - illetékességi
körük határain belül - a püspöki karok többségi döntéseket hoz
zanak néhány olyan kérdésben is, mely az állam és az egyház kap
csolatát érinti. Ilyen kérdés lehet például egy olyan intézmény ala
pítása, mely a klérus társadalombiztosításáról gondoskodik (1274.
k. 2. §),10 főként ha ez az intézmény vagy alap állami eredetű esz
közök segítségével kerül létrehozásra (vö. még 1274. k. 5. §).

A püspöki karok az egyházjog rendjében hivatalos jogi személy
nek (persona iuridica publica) számítanak, és mint ilyenek feladatukat
az egyház nevében végzik (116. k. 1. §; vö. 449. k. 2. §). Így képesek
arra is, hogy az egyház és az állam közötti jogviszonyok alanyai
legyenek. Sőt képesek arra is, hogy bizonyos megállapodásokat
kössenek a világi hatalommal, vagyis a külső közjog területére tar
tozó olyan egyezségeket, amelyek normatív jelleggel rendelkeznek.
Itt - ha az egyezséget a püspöki kar köti - közigazgatási jellegű
normáktól lehet szó, amint Maria Roca találóan hangsúlyozza. II A
püspöki karok ilyen egyezségek kötésére való képességének hatá
raira az alábbiakban visszatérünk. Ez az egyezség kötésére való
képesség végső soron az egyházban lévő minden hivatalos egyházi
jogi személyről állítható. A püspöki kar mégis sajátos társadalmi
súllyal rendelkezik. Bár jogilag nem képviseli az ország katolikus
egyházának egészét, így helyzete eltér az egyes megyéspüspököké
től, akik egyházmegyéjüket minden jogügyletben képviselik (vö.
393. k.), az összes részegyházak képviselőinek gyűlése mégis vala
miképpen reprezentatív, jóllehet ez a reprezentativitás nem terjed
ki minden jogügyletre, hanem inkább szociológiai értelmű. Erep
rezentativitás jelentős a politikában, és sok olyan cselekvésben
megnyilvánul, mely a szó szaknyelvi értelmében még nem számít
jogcselekménynek. E tevékenységeknek a köre meglehetősen szé
les, magában foglalhalja az információcserét, a szándékok kinyilvá
nítását és sok más olyan elemet, amelyek egy jogügyletet vagy nor
matív értékű egyezséget készítenek elő. Ide tartozhatnak azok az
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informális megegyezések is, melyek fontosak ugyan a társadalmi
élet gyakorlatában, mégsem számítanak jogcselekménynek.

Nem tartozik a püspöki kar sajátos illetékességi körébe, de
mégis itt kell említenünk a megyéspüspökök egyhangú döntéseit
is, melyeket a püspöki kar működésének keretében hoznak. Egy
ilyen döntés alapján a kar megfelelő szervei valóban jogilag kép
viselhetik területük részegyházainak összességét, bár nem saját
rendes hatalmuk révén, hanem a püspököktől kapott delegált ha
talommal.

Hangsúlyoznunk kell, hogy azoknak a részegyházaknak az
összessége, melyeknek főpásztorai a püspöki kart alkotják, vagyis
egy ország "katolikus egyháza" az egyházban magában nem jogi
személy és nem tévesztendő össze a püspöki karral. E tényből

nem kell szükségképpen gyakorlati problémának keletkeznie az
állam és az egyház kapcsolatában, hiszen az állam a katolikus
egyház képviselőjének tekintheti minden hivatalos egyházi jogi
személy képviselőjét saját illetékességi körükön belül. Ez az elv
különösen aktuálissá válik azokban az államokban, ahol a világi
jog az adott ország katolikus egyházának mint egyetlen egység
nek jogi személyiséget tulajdonít. Ebben az esetben felmerül a
kérdés, ki ennek az egyház jogrendjében nem létező jogi személy
nek a törvényes képviselője. A legjobb válaszok egyikét erre a
kérdésre az osztrák jogi hagyományban Max Freiherr von Hussa
rek fogalmazta meg, aki a Habsburg Monarchia osztrák részének
miniszterelnöke volt. Kifejtette, hogy "a római katolikus egyházat
Ausztriában" mint jogi személyt azok a szervek képviselik, me
lyek saját szervezetének megfelelnek.V A hatályos magyar jogban
a magyar katolikus egyház jogi személy,l3 és - a bírósági bejegy
zés szerint - képviselője a prímás, vagyis az esztergom-budapes
ti érsek, akit viszont a püspöki kar titkársága képvisel főként az
egyház belső jogi személyeinek bejegyeztetése és hivatalos tanúsí
tása terén. 14 Am a magyar jog nem határozza meg, hogy melyek
legyenek az egyes egyházak képviseleti szervei, hanem utalást
tesz az egyházak belső jogara.' Ez azt jelenti, hogy bizonyos
mértékig itt is alkalmazható Hussarek említett alapelve, mely sze
rint az ország katolikus egyházát belső szerkezetének megfelelő

szervei képviselik a saját joga szerint. így a püspöki konferencia
és a püspökkari titkárság mint annak ügyintéző szerve mégis ké
pesek arra, hogy képviseljék "a magyarországi katolikus egyház
at" mely jogi személyként az egyházi jogban nem, de az állam jo
gában létezik. Ez a képviselet azonban megmarad a kánoni jog
által megjelölt határok között, Gyakorlatilag a magánjogi kapcso
latok tekintetében a konferencia cselekedhet önállóan annak a hi
vatalos egyházi jogi személynek a nevében, amely ő maga a 449.
k. 2. §-a szerint, de cselekedhet az ország részegyházainak összes
sége nevében is, ám ezt csak az összes megyéspüspököktőlkapott
megbízás alapján teheti. Ha a püspöki kar vagy annak titkársága
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a megszentelt élet intézményeit is képviselni kívánja olyan ügyle
tekben, amelyek azokat mint egyeseket érintik (vö. 119. k. 3),
szüksége van az ő megbízásukra is. Ettől egészen különbözö
probléma azonban a püspöki kar reprezentatív szerepe az állam
mal kötött közjogi szerződésekben.

Mint említettük, az államokkal kötött egyezményeken olyan
külső közjogi egyezségeket értünk, melyek jogszabályokat alkot
nak mind az állam, mind az egyház számára. Ebből az állandó,
általános és így normatív jellegből'" következik, hogy a püspöki
karok ilyen egyezségek kötésére való képessége attól függ, hogy
mennyiben alkothatnak jogszabályokat az egyházon belül. Azok a
normák, amelyeket a püspöki kar kibocsáthat, vagy általános ha
tározatok, vagy általános végrehajtási határozatok, esetleg utasítá
sok. Az általános határozatok és - a Pápai Törvénymagyarázó
Bizottság 1985. július 5-i válasza17 szerint - az általános végre
hajtási határozatok vonatkozásában a 455. kánon 2. §-ának szabá
lya érvényes, amely szerint az ilyen határozatok elfogadásához a
döntési szavazati joggal rendelkező főpásztorok legalább kéthar
madának szavazata szükséges, a határozat kibocsátására csak a
püspöki kar teljes ülése illetékes, és végül ezek a határozatok csak
akkor válnak kötelező erejúvé, ha a Szentszék előzetes jóváhagyá
sa után kihirdették őket. Ilyen határozatokat csak azokról a té
mákról lehet kiadni, melyeket az egyetemes jog, vagy az Apostoli
Szentszék megbízása megjelöl. Egyes szerzők - úgy tűnik - ezt
az elvet a konferenciák teljes szabályalkotó tevékenységére vonat
koztatják/8 vagyis az utasításokra (instructiones) is, melyeket azon
ban a 34. kánon szerint nem szükséges kihirdetni. Nem zárható
ki tehát teljesen, hogy az instrukció jellegű normák esetében a
Szentszék általi felülvizsgálat, illetve jóváhagyás esetleg csak a
megengedettséghez szükséges.

Ami azokat a kérdéseket illeti, amelyekben a püspöki karok
szabályokat adhatnak ki (akár kétoldalú egyezség útján rögzített
szabályokat is), megjegyzendő, hogy a legtipikusabb forma,
amelyben manapság a Szentszék külön felhatalmazást ad általá
nos határozatok hozatalára olyan kérdésekről, amelyekben ezt az
egyetemes egyházjog nem adja meg, éppenséggel az egyes nem
zetközi szerződésekben foglalt utalás. Ilyen utalásokat különösen
a II. János Pál pápasága alatt kötött szentszéki nemzetközi megál
lapodásokban találunk, melyek fontos témákban adnak szabályal
kotási illetékességet egyes helyi püspöki karoknak, felhatalmazva
őket, hogy az állam illetékes szerveivel bizonyos részletkérdések
ről mettállapodást kössenek. ÍtPY járt el a Szentszék például Olasz
ország vagy Spanyolország' esetében, de újabban az 1997. júni
us 2ü-án a Magyar Köztársasággal aláírt megállapodásban is,
amely úgy rendelkezik, hogy a püspöki kar és az állami hatósá
gok megegyezést kötnek az esetleg újonnan alapítandó további
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hittudományi felsőoktatási intézmények finanszírozésáról/ ' és az
egyház kulturális öröksége védelmének egyes kérdéseiről.22

Az ilyen egyezségek természetéről megjegyzendő, hogy ezek
- eltérően a Szentszék és az államok közti megállapodásoktól 
nem nemzetköziek. Mint egyházon belüli normák lehetnek általá
nos határozatok, általános végrehajtási határozatok vagy akár
instrukciók, azaz utasítások is. Ez utóbbiaknak akkor minősülnek,

ha nem vonatkoznak a Szentszék és az állam közötti megegyezés
azon rendelkezésének összes címzettjére. amelynek végrehajtására
kiadták őket, hanem csupán azokra az egyházi tisztségviselökre.
akiknek gondjára van bízva az adott megállapodás megfelelő ren
delkezéseinek végrehajtása (vö. 34. k. l. §). Felmerül a kérdés,
hogy a püspöki karnak a nemzetközi szerződésben foglalt utalás
alapján az állami szervekkel kötött ilyen egyezsége számára is
szükséges-e, hogy kihirdetése előtt a Szentszék jóváhagyja. A fent
felsorolt elvek alapján úgy kell tartanunk, hogy ez a jóváhagyás
szükséges, és - legalábbis amikor az ilyen egyezség kánonilag
általános határozatnak vagy általános végrehajtási határozatnak
minősül -, a kétoldalú norma kánoni érvényességének is nélkü
lözhetetlen feltétele. Nyilvánvaló, hogy a püspöki karnak a Szerit
szék jóváhagyását a világi hatóságokkal való egyezség megkötése
előtt és nem azt követőleg kell kérnie.

A püspöki karok és állami szervek közti szintén normatív és
közjogi egyezségek másik csoportját alkotják az egyes püspökök
illetékességi körébe tartozó témákról szóló megegyezések. Ezek
ben az esetekben, a megyéspüspökök egyhangú megbízása alap
ján, a püspöki kar mint a püspökök képviselője járhatna el. Az
ilyen egyezségek számára nem lenne szükséges a Szentszék elő

zetes elismerése. Igen kényes marad azonban az az eset, amikor
egy konkordatárius szabály, mely az állam és a Szentszék közt
jött létre, a püspöki karra bíz egy olyan kérdést, melyről egyetlen
megyéspüspök is szabályt alkothat, és amely csupán egyetlen
egyházmegyét érint. Ebben az esetben, ha a nemzetközi norma
kifejezetten nem tartja fenn a kérdés eldöntését a püspöki kar
nak, a 10. kánon szerint megmarad az érintett megyéspüspök
párhuzamos illetékessége is. így ez a püspök akár a püspöki kon
ferencia megfelelő szervének is megbízást adhatna, hogy képvi
selje őt az állammal szemben.

Megjegyzendőmindenesetre, hogy a püspöki karok és az álla
mok közti megegyezéseknek nincs nemzetközi jellegük, és az ál
lami jog szempontjából csupán az állam belső jogszabályai.
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Más kérdés, hogy mennyiben tárgyalhatnak a püspöki karok
az államokkal nemzetközi szerződésekelőkészítése céljából. Mivel
ezekben az esetekben az egyházi szerződő fél az Apostoli Szerit
szék, az ő joga meghatározni a szerződés előkészítésének módját
is. Egy püspöki konferencia, annak valamely szerve vagy egyes
tagjai az egyházzal kötendő nemzetközi szerződés előkészítő tár
gyalásaiban csupán az Apostoli Szentszék megbízásából, a szent
széki delegáció tagjaként vehetnek részt. Ettől teljesen eltérő a
helyzet akkor, amikor egy egyházi személy az állam képviselője

ként vesz részt ilyen ügyekben, ahogyan ezt például Othmar von
Rauscher bécsi érsek tette, aki az 1855-ös osztrák konkordátumot
I. Ferenc József császár képviselőjeként az állam nevében írta
l , 23a a.

A püspöki kar tevékenységének igen aktuális területe az állam
és az egyház kapcsolatát érintő ügyekben az összehangolás és az
ellenőrzés. Olyan témákban, amelyek gazdasági kérdéseket vagy
az iskolaügyet érintik, az állami szervekkel való mindennapi
érintkezések sokasága nagyfokú összehangoltságot kíván, mely
nek megteremtésére egyházi oldalról a püspöki kar ideális szerv
lehet. A kar ugyanis a témától függően meghozhatná a szükséges
intézkedéseket vagy saját hatáskörében, vagy az összes püspök
megbízásából, vagy adott esetben a püspökök és a megszentelt
élet intézményeinek nagyobb elöljárói megbízásából. Ez a köz
igazgatási tevékenység, mely esetenként az egyházi végrehajtó
hatalom bizonyos fokú gyakorlásával is járhat, jogilag lehetséges,
és manapság sűrűn előfordul. Ugyanakkor szem előtt kell tarta
nunk azt is, hogy az 1983-as egyházi Törvénykönyvet előkészítő

kodifikációs bizottság nem szándékozott annyi közigazgatási ille
tékességet ruházni a püspöki karokra, hogy azok valódi országos
központi egyházi hatóságokká, kúriákká váljanak.24

Mint a fentiekben láttuk, a püspöki karoknak újabban jelentős

szerepük van az egyház és az állam közti kapcsolatokban. Jogo
sultak bizonyos normatív egyezségek megkötésére is az államok
kal, de részt vehetnek a Szentszék megítélése szerinti módon és
mértékben a nemzetközi megállapodások előkészítésében is.
Ugyanakkor jelentős szervezői lehetőségeik és feladataik is van
nak az állam és egyház közötti kapcsolatok számos olyan vonat
kozásában, amely a napi közigazgatási gyakorlat vagy az infor
mális kapcsolatok része. Mindezen tevékenységeik során a püspö
ki karokat nem vezetheti a jelentőségük fokozására és növekedé
sükre irányuló automatikus törekvés, hanem a szolgálat és a szer
ves egyházi közösség, a communio logikája szerint kell eljárniuk.
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