
Levél  
a március 1-től egyesületként működni kényszerülő  
evangéliumi kisegyházak jövőjéről

Az új egyházi törvény elfogadása körül többször elhangzott az a kijelentés hogy e törvénnyel 
nem sérül sem a vallásszabadság, sem a magyar emberek vallásgyakorlási joga. 

A mai naptól egyházaink a törvény alapján megváltozott formában, egyesületként működ-
hetnének tovább, azonban azt tapasztaljuk, hogy számos kérdés tisztázatlan, a valódi megoldá-
sok még hiányoznak. Máris érezhető a jelentős társadalmi presztízsvesztés, ami évtizedeken át 
önfeláldozóan végzett szolgálatainkat teheti tönkre egyik pillanatról a másikra – van olyan in-
tézmény, ahová már nem engedik be szolgáló munkatársainkat, arra hivatkozva, hogy „Önök 
már nem egyház”. Fennáll a veszély, hogy mi lehetünk ennek a törvénynek a valódi vesztesei 
az eredeti „bizniszegyházak” bűnei miatt.

Tisztelettel kérjük Önt és munkatársait arra, hogy tegye számunkra lehetővé a konzultációt 
a további munkánkkal, szolgálatainkkal kapcsolatos, fontos kérdések alapos, közös szakmai 
kidolgozására, hiszen ezek a döntések éppen közvetlenül bennünket érintenek, évtizedekre 
meghatározhatják egyházaink – és azon belül több tízezer keresztény ember – életét, szolgálatát.

A Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának egyik 
indoklása szerint:

„A törvényjavaslat hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a vallásukat gyakorló természetes 
személyek – a statisztikai adatok alapján – több, mint 95%-a egyházi keretek között élhet a 
 közösségi vallásgyakorlás jogával.” (Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/05839/05839.pdf)

Azonban a mai európai jog kiemelt hangsúlyt fektet a kisebbségek jogaira is, álláspontunk 
szerint a maradék 5%-kal is szükséges törődni, szóba állni velük.

Problémáink nem anyagi jellegűek, hanem a magyar nemzet javára végzett szolgálatainkat érin-
tik, amelyet – ezután is, egyesületként is – ellenszolgáltatás nélkül, odaszánva szeretnénk végezni. 

 l Hogyan látogathatjuk majd nagybeteg, esetleg haldokló egyháztagjainkat kórházi ápolásuk 
során, különleges korlátozások idején? A haldokló ember tegnapi lelkipásztora mára már 
egyesületi képviselő, akit a kórháznak joga van távol tartani. 

 l Egyesületként miként lesz lehetőségünk továbbra is szolgálni a börtönökben? Több, a 2012. 
március 1-től egyházként el nem ismert, felekezet szolgál ugyanis büntetés-végrehajtási in-
tézményekben.

 l A lelkipásztorral való kapcsolat egyik fontos része a személyes tanácsadás, és az ehhez kap-
csolódó titoktartás. Meg kell alkotni ennek jövőbeni garanciáit, jogszabályi környezetét.

 l Az évezredes egyházi szokás egyike, pl. a himnuszok, egyházi énekeink éneklése az Artisjus 
állásfoglalása szerint esetünkben mától „zenés rendezvény”, amelynek „zeneszámait” min-
den alkalommal be kellene jelenteni, és fizetni kellene utána, mintha valamilyen zenés szó-
rakozóhellyé váltunk volna. Erre a kérdésre szükséges megoldást találnunk.



 l Ki kell alakítani értékes oktatási munkát végző, esetenként akkreditált hitéleti- és egyéb 
oktatási intézményeink jövőbeni működésének feltételeit, további működésük garanciáit.

 l Egyesületté az eddigi országos egyházközpont válhat. Szükséges kidolgoznunk, hogy pl. 
egy országosan 25 gyülekezettel rendelkező tegnapi egyház korábbi szabályzata alapján lét-
rehozott helyi gyülekezetei hogyan rendelkezhetnek önálló jogi státusszal a jövőben, hogy 
napi működésük ne váljon lehetetlenné.

 l Miként lesz lehetséges szabadtéri istentiszteleteket tartanunk kollektív vallásgyakorlásunk 
érdekében, melyre eddig alkotmányos jogunk volt, ám mostantól egy adott önkormányzat 
megtagadhatja az engedélyt?

 l Hogyan terjesztheti az egyházi státusból kizárt egyesület a hitet, ha nem kapja meg a közte-
rület-foglalási engedélyt, vagy súlyos díjfizetési kötelezettséget rónak rá?

 l Ki kell dolgoznunk annak lehetőségét, hogy az egyházainkhoz tartozó hívő katonák kapcso-
latot tarthassanak korábbi lelkészükkel, hiszen ennek megtagadása jogaikba ütközne.

A fentieken kívül még hosszú a listája azoknak a fontos szakmai kérdéseknek, amelyek 
megoldásra várnak, és amelyeknek kidolgozásából nem zárhatóak ki azok, akik kizárólagosan 
érintettek. 

Hisszük, hogy a mi egyházaink elhívása ugyanúgy egy nagyobb hatalomtól, Istentől szár-
mazik, mint a törvénybe befogadott más, Istentől elhívott egyházaké. Hisszük, hogy több 
tízezer tagunk által évtizedek óta végzett szolgálatunk a magyar nemzet jövője számára fontos 
és értékes, ezért megérdemli, hogy közös erőfeszítéssel megteremtsük annak megfelelő jogi- és 
gyakorlati környezetét. Ez azonban csak az érintettek meghallgatásával, bevonásával, közös 
érdemi szakmai munkával lehetséges.

Várjuk szíves érdemi visszajelzésüket ennek formájáról.

Keresztény emberekként továbbra is imádkozunk Önökért, munkájukért és az egész magyar 
nemzet jövőjéért.

Isten áldja Önöket!

Budapest, 2012. március 1.
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Egyházaink listája:
Agapé Gyülekezet
Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
Barnabás Közösség
Béke Gyülekezet
Budapesti Autonóm Gyülekezet
Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
CCC Magyarország Vallási Közösség
Danube Nemzetközi Egyház
Dávid Sátora Gyülekezet Egyház
Nyíregyházi Ekklesia Gyülekezet
Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet
Evangéliumi Barátság Egyház
Golgota Keresztény Gyülekezet
Igazság Oszlopa Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
Isten Egyháza
Jézus Minden Nemzetért Közösség
Keresztény Család Gyülekezet
Krisztus Teljessége – az Élet Kenyere Egyház
Krisztus Kegyelme Gyülekezet
Magyar Evangéliumi Egyház
Magyarországi Biblia Szól Egyház
Magyarországi Church of God Egyház
Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet
Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet
Názáreti Egyház
Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
Olajfák Gyülekezet
Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata
Paulus Evangéliumi Közösség
Shalom Bibliai Gyülekezetek
Szabad Evangéliumi Egyház
Szeretet Hídja Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
Szeretet Közösség Teljes Evangéliumi Egyház
Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezete
Újszövetség Gyülekezet
Apostoli Pünkösdi Egyház
Üdvösség Hirdetői Egyház


