
A VALLÁSSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2021. ÉVI NEMZETKÖZI 

JELENTÉS – MAGYARORSZÁG 

Vezetői összefoglaló 

Az Alaptörvény – Magyarország alkotmánya – rendelkezik a vallásszabadságról, 

amely magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását, 

megváltoztatását és kinyilvánítását is, továbbá megemlíti a „kereszténység 

nemzetmegtartó szerepét” és a „különböző vallási hagyományok” tiszteletben tartását. 

Tiltja a vallási diszkriminációt és a vallási közösségek méltóságát sértő beszédet, és 

rendelkezik a vallási közösségek autonómiájáról. A vallási csoportoknak négy szintje 

létezik, amelyek mindegyike jogosult állami támogatásra és az adófizetők személyi 

jövedelemadójából teljesített felajánlásokra, feltéve, hogy együttműködési 

megállapodást kötöttek az állammal. Januárban a kormány arról tájékoztatta a Zsidó 

Kárpótlási Világszervezetet (World Jewish Restitution Organization, WJRO), hogy 

„már nem lehet” kárpótlást fizetni az örökösök nélküli zsidó vagyonra tekintettel. A 

WJRO és a kormány októberben folytatta az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. A 

Szcientológia Egyház közölte, hogy az adatvédelmi hatóság (NAIH) átkutatta a 

budapesti irodáját, és lefoglalta az iratait, a nemzeti adóhatóság (NAV) pedig egy 

állítólagos adócsalással kapcsolatos büntetőügyben házkutatást tartott az egyház 

tagjainak az otthonában. Az Alkotmánybíróság elutasította a Szcientológia Egyház 

azon kérelmét, amelyet az irodájában 2017-ben lefoglalt dokumentumokkal 

kapcsolatban nyújtott be. Júniusban a bíróság arra kötelezett egy újságot, hogy 

fizessen kártérítést a Kereszténydemokrata Néppárt egyik országgyűlési 

képviselőjének, valamint nyilvánosan kérjen bocsánatot, amiért szatirikus karikatúrát 

közölt az országos tisztifőorvosról és a keresztre feszített Jézusról. Az újság közzétette 

a bocsánatkérést, azonban közölte, hogy a Legfelsőbb Bíróságtól kérte a határozat 

felülvizsgálatát. Egyes vezető kormányzati tisztviselők – köztük Orbán Viktor 

miniszterelnök is – továbbra is a „keresztény Európa” védelméről szóló és a 

muszlimok bevándorlását ellenző nyilatkozatokat tettek. Szeptemberben Orbán Viktor 

kijelentette, hogy a mai migránsok „mind muszlimok”, akik megváltoztatják Európa 

kulturális identitását. Más politikusok antiszemita és muszlimellenes kijelentéseket 

tettek. 

Az antiszemitizmust figyelemmel kísérő Tett és Védelem Alapítvány 2020-ban 30 

antiszemita incidensről számolt be, szemben az előző évben tapasztalt 35 incidenssel. 

Ezek közül hat eset rongálásnak, egy fenyegetésnek, egy diszkriminációnak, 22 pedig 

gyűlöletbeszédnek minősült. Szeptemberben a brüsszeli székhelyű Action and 

Protection League nevű civilszervezet közzétette az európai antiszemitizmusról szóló 

felmérésének az eredményeit, amely szerint Magyarországon 1000 fő 18–75 év 

közötti válaszadóból 13 százalék nyilatkozott úgy, hogy negatív érzelmeket táplál a 

zsidókkal szemben. A muszlim vezetők úgy nyilatkoztak, hogy bár fizikai támadások 

ritkán érték a muszlimokat, szóbeli sértésekre gyakran került sor, és muszlimellenes 

diszkriminációra is volt példa. Júniusban a kispesti Budapest Honvéd futballklub 

egyik szurkolója közzétett egy fotót a közösségi médiában, melynek szövege a „Heil 

Hitler” kifejezéssel végződött. Szeptemberben a független média arról számolt be, 
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hogy a Militant Jugend Kispest néven is ismert Kispest Youth tagjai horogkereszteket 

és a 88-as számot tartalmazó feliratokat festettek több kispesti épületre (a 88 a „Heil 

Hitler” elterjedt szimbóluma, mivel a H az ábécé nyolcadik betűje), és hogy piros-

fehér-fekete horogkeresztes pólót viselnek a közösségi médiában közzétett fotóikon. 

A kormánnyal – többek között a Miniszterelnökség egyházi és zsidósággal 

kapcsolatos kérdésekért felelős tisztségviselőivel – tartott találkozókon és 

megbeszéléseken az ügyvivő, valamint a nagykövetség képviselői kiálltak a 

holokauszt során elkobzott, örökös nélküli zsidó vagyon visszaszolgáltatása mellett, 

továbbá megvitatták az egyházügyi törvény egyes rendelkezéseit, többek között a 

vallási csoportok nyilvántartásba vételi eljárását. Júniusban az ügyvivő a 

nagykövetség épületének egyik termét Carl Lutz emlékének szentelte, aki több mint 

62 000 magyar zsidó életét mentette meg. A nagykövetség rendszeres kapcsolatot 

ápolt a különböző vallási közösségek vezetőivel, ideértve a négy „történelmi” 

egyházat, valamint a muszlimokat, a Szcientológia Egyházat és azokat a vallási 

csoportokat is, amelyek 2011-ben elveszítették a bevett egyházi jogállást (például a 

MET, a Bét Orim és a Szim Salom), annak érdekében, hogy megismerje az 

aggályaikat. A konzultációk során a nagykövetség tisztségviselői az egyházügyi 

törvény, az antiszemitizmus és az muszlimellenes retorika hatásairól folytattak 

beszélgetéseket. 

I. Vallási demográfia 

Az Egyesült Államok kormánya 9,7 millió főre teszi a teljes népességet (a 2021. év 

közepén). A 2011. évi országos népszámlálás szerint (a 2021. évi népszámlálást a 

Covid19 miatt elhalasztották) – amely a vallási hovatartozásról is tartalmazott egy 

nem kötelező kérdést – a lakosság kérdést megválaszoló 73%-ának 51%-a római 

katolikusként azonosította magát, 16%-a a Magyar Református Egyház tagjaként 

(reformátusként), 3%-a evangélikusként, 2%-a görögkatolikusként, kevesebb mint 

1%-a pedig zsidóként; 23% nem jelölt meg vallási hovatartozást, 2% pedig ateistának 

vallotta magát. A lakosság együttesen kevesebb mint 5%-át kitevő többi vallási 

csoport közé tartoznak a következők: a görög ortodox egyház, a Hit Gyülekezete (egy 

pünkösdi csoport), a Szcientológia Egyház, az orosz és egyéb ortodox keresztény 

csoportok, egyéb keresztény felekezetek, a buddhisták, a muszlimok és a 

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége. Egy 2013-as beszámoló szerint a 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (MET) körülbelül 8500 tagja van, a 

Magyar Pünkösdi Egyház pedig a 2011. évi népszámlálás szerint körülbelül 9300 

taggal rendelkezik. A helyi zsidó szervezetek becslése szerint körülbelül 100 000 

zsidó származású állampolgár él az országban, elsősorban Budapesten. A többi vallási 

csoport tagjai az egész ország területén jelen vannak. 

II. A vallásszabadság kormányzat általi tiszteletben tartása 

Jogi háttér 

Az Alaptörvény – az ország alkotmánya – rendelkezik a lelkiismereti és 

vallásszabadságról, ami magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad 
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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 gyakorolja. Tiltja a vallási diszkriminációt és a 

vallási közösségek „méltóságának megsértésére irányuló” beszédet. 

Az alkotmány preambuluma szerint „[e]lismerjük a kereszténység nemzetmegtartó 

szerepét” és „[b]ecsüljük országunk különböző vallási hagyományait”. Az alkotmány 

rendelkezik a vallási közösségek és az állam elválasztásáról, valamint a vallási 

közösségek autonómiájáról. Az alkotmány szerint az állam a vallási közösségek 

kérésére együttműködhet velük a közösségi célok elérése érdekében. Egy 2020. évi 

alkotmánymódosítás úgy rendelkezett, hogy a gyermekek számára biztosítani kell „a 

hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend 

szerinti nevelést”. 

A 2011. évi egyházügyi törvény 2019. évi módosítása egy négyszintű rendszert vezet 

be, amely – fontosságuk szerint csökkenő sorrendben – a következőkből áll: „bevett 

egyházak”, „bejegyzett egyházak” (más néven „bejegyzett II.”), „nyilvántartásba vett 

egyházak” (más néven „bejegyzett I.”) és „vallási egyesületek”. A törvény az 

„egyház” kifejezést használja minden vallási közösségre, nem csak a keresztényekre, 

és függetlenül attól, hogy melyik kategóriába tartozik, minden vallási csoport 

használhatja az „egyház” szót a hivatalos nevében. Minden korábban bevett 

egyházként létező vallási csoport megtartotta a jogállását, tehát bevett egyházként a 

rendszer első szintjére került besorolásra. A bevett egyházként történő elismeréshez 

parlamenti jóváhagyás szükséges. A másik három kategóriára vonatkozó bejegyzési 

kérelmekről a Fővárosi Törvényszék hoz határozatot. A vallási csoportok mind a négy 

szinten jogi személyiséggel rendelkeznek, azaz jogaik lehetnek, így például 

tulajdonjoguk. 

Azok a vallási szervezetek, amelyek nem kérelmezik a négy szint valamelyikébe 

történő besorolásukat, ettől függetlenül továbbra is folytathatják a működésüket, és 

istentiszteletet tarthatnak, azonban nem jogosultak állami támogatásra és az adófizetők 

személyi jövedelemadójából teljesített hozzájárulásokra. A törvény kimondja, hogy a 

vallásszabadság alkotmányos védelme a bejegyzetlen csoportokra is vonatkozik. 

A bevett egyházi jogállás megszerzéséhez a vallási csoportnak először bejegyzett 

egyházi jogállást kell szereznie, majd átfogó együttműködési megállapodást kell 

kötnie az állammal a közösségi célok megvalósítása érdekében. A kormány az átfogó 

megállapodást benyújtja a parlamenthez, amelynek azt kétharmados többséggel kell 

jóváhagynia. A bejegyzett egyház azon a napon válik bevett egyházzá, amelyen a 

parlament jóváhagyja az átfogó megállapodást. A bevett egyházak jelentős mértékű 

állami támogatásra jogosultak a közcélú tevékenységeik folytatásáért. 

A bejegyzett egyházi jogállás követelménye, hogy a kérelem benyújtása előtti öt 

évben átlagosan évente 4000 főnek kell felajánlania az adóját a vallási csoport részére. 

Ehhez a jogálláshoz az is szükséges, hogy a csoport legalább 20 éve működjön vallási 

egyesületként belföldön vagy legalább 100 éve nemzetközi szinten, illetve hogy 
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legalább 15 éve működjön nyilvántartásba vett egyházként belföldön vagy legalább 

100 éve nemzetközi szinten. 

A nyilvántartásba vett egyházi jogállás követelménye, hogy a kérelem benyújtása 

előtti három évben átlagosan évente 1000 főnek kell felajánlania az adóját a vallási 

csoport részére, valamint a csoportnak legalább 5 éve vallási egyesületként kell 

működnie belföldön vagy legalább 100 éve nemzetközi szinten. 

A vallási egyesületi jogálláshoz a vallási csoportnak legalább 10 taggal kell 

rendelkeznie. 

A törvény lehetővé teszi, hogy a kormány a közcélú tevékenységek teljesítése és a 

hitéleti tevékenységek támogatása tekintetében egyedi együttműködési 

megállapodásokat kössön a vallási csoportok mind a négy szintjébe tartozó 

szervezetekkel. A megállapodások időtartama a vallási közösség jogállásától függ: a 

vallási egyesületek esetében legfeljebb öt év lehet, a nyilvántartásba vett és a 

bejegyzett egyházak esetében legfeljebb 10, illetve 15 év, a bevett egyházak 

megállapodása pedig határozatlan időre szól. A szóban forgó megállapodások 

meghosszabbíthatók. 

Azok a vallási csoportok, amelyek vállalják, hogy vallási tevékenységeikre 

vonatkozóan nem igényelnek állami támogatást (ideértve a személyi jövedelemadó 

felajánlását is) vagy uniós támogatást, a felajánlott személyi jövedelemadó 

mennyiségére vonatkozó követelmény teljesítése nélkül is bejegyzett vagy 

nyilvántartásba vett egyháznak minősülhetnek. A kérelmet benyújtó vallási 

közösségnek elsősorban vallási tevékenységeket kell végeznie, és nem lehet ellene 

folyamatban büntetőeljárás, a megelőző 5 évben nem ítélhették el bűncselekmény 

elkövetése miatt, nem alkalmazhattak vele szemben joghátrányt a „számviteli és 

gazdálkodási szabályok ismételt megsértése” miatt, és nem jelenthet nemzetbiztonsági 

fenyegetést. A bíróság a fenti szempontok vizsgálata alapján dönti el, hogy bejegyzett 

vagy nyilvántartásba vett egyházi jogállást biztosítson-e az adott kérelmezőnek. A 

kérelmek vizsgálata során a bíróság egyházjogi, egyháztörténeti, egyházi vagy 

tudományos szakértőkkel konzultálhat, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok 

véleményét is kikérheti. 

Azok a vallási csoportok, amelyek vállalják, hogy nem igényelnek állami vagy uniós 

finanszírozást, később viszont mégis pénzügyi támogatást vesznek igénybe, kötelesek 

ezt a támogatás folyósítását követő 15 napon belül bejelenteni a bíróságnak. Ahhoz, 

hogy elkerülje jogállásának elvesztését vagy az alacsonyabb szintre való besorolást, a 

vallási csoportnak nyolc nap áll a rendelkezésére, hogy nyilatkozzon a bíróság felé 

arról, hogy a támogatás összegét visszafizette, vagy teljesítette a bejegyzett vagy 

nyilvántartásba vett szervezetek tekintetében a magánszemélyek jövedelemadó-

felajánlásaira vonatkozóan előírt követelményt. A vallási csoport vagy az ügyészség 

fellebbezést nyújthat be a csoport jogállására vonatkozó bírósági határozat ellen a 

Fővárosi Ítélőtáblához. 
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A törvény úgy rendelkezik, hogy az egyházügyekért felelős miniszternek a bíróságtól 

kapott tájékoztatás alapján bárki számára ingyenesen hozzáférhető elektronikus 

adatbázist kell vezetnie a jogi személyiséggel rendelkező vallási csoportokról. Az 

adatbázis nyilvánosan elérhető a kormány központi weboldalán, a kormany.hu 

oldalon. 

A törvény lehetővé teszi az adózók számára, hogy a 2020. évi adóévtől kezdve 

jövedelemadójuk 1%-át a négy szint bármelyikébe tartozó bármely vallási 

közösségnek felajánlhassák. Ezeket az összegeket a vallási csoportok szabadon 

felhasználhatják. Csak a bevett és a bejegyzett egyházak (a két legmagasabb szint) 

jogosultak az 1%-os felajánlásokat kiegészítő állami támogatásra. 

A törvény szerint a Fővárosi Törvényszék – a bevett egyházak kivételével – 

megszüntetheti a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséget, ha annak 

tevékenysége ellentétes az alkotmánnyal vagy a törvénnyel, illetve ha a bíróság 

határozatában megállapítja, hogy meg kellett volna tagadni a nyilvántartásba vételét. 

A parlament megszüntetheti a bevett egyházat, ha az Alkotmánybíróság megállapítja, 

hogy annak működése alkotmányellenes. Ha a vallási közösség jogutód nélkül szűnik 

meg, vagyona – a hitelezők követeléseinek kielégítése után – az állam tulajdonába 

kerül, és közcélú tevékenységre kell fordítani. 

Harminckét egyház rendelkezik bevett jogállással. Ezek közé tartozik a Római 

Katolikus Egyház; számos protestáns felekezet; több ortodox keresztény csoport; 

egyéb keresztény felekezetek, mint például Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 

Krisztus Egyháza, a Hetednapi Adventista Egyház és az Üdvhadsereg; három zsidó 

csoport, azaz a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, az Egységes 

Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) és a Magyarországi Autonóm Orthodox 

Izraelita Hitközség; két muszlim szervezet; egy buddhista ernyőszervezet; valamint a 

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, amely az egyetlen egyházként 

bejegyzett hindu szervezet. 

A törvény értelmében az állam nem tarthat fenn, és nem hozhat létre semmilyen 

intézményt a vallási csoportok irányítása vagy ellenőrzése céljából. Az állam nem 

vizsgálhatja felül, nem módosíthatja, és nem kényszerítheti ki a hittételeiket, belső 

szabályaikat és alapszabályaikat. Elnevezésük, jelképeik és szertartásrendjük szerzői 

jogi védelem alatt áll, épületeiket és temetőiket pedig a büntetőjog védi. 

Az alkotmány egységes rendszert alakított ki az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

(ombudsman) formájában. Az ombudsman az alapvető jogok – köztük a 

vallásszabadság – megsértésével kapcsolatos ügyeket vizsgálja, és általános vagy 

egyedi intézkedéseket kezdeményez a jogsértések orvoslása érdekében. Ezek az 

intézkedések nem rendelkeznek jogi erővel. 

A Szentszékkel kötött egyezmények szabályozzák az állam és a Római Katolikus 

Egyház közötti kapcsolatokat, ideértve a közcélú szolgáltatások és a vallási 

tevékenységek finanszírozását, valamint az állam által a kommunizmus idején 

lefoglalt vagyonnal kapcsolatos igények rendezését is. Ezek az egyezmények 
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mintaként szolgálnak az állam többi vallási közösséggel fennálló kapcsolatainak 

szabályozásához, azonban vannak eltérések abban, hogy az állam milyen jogokat és 

privilégiumokat biztosít azoknak a különböző vallási közösségeknek, amelyekkel 

megállapodást kötött. Az állam hivatalos megállapodásokat kötött a Magyarországi 

Református Egyházzal, a Magyarországi Evangélikus Egyházzal, a Magyarországi 

Zsidó Hitközségek Szövetségével (Mazsihisz) és négy ortodox egyházzal is. 

A törvény szerint a bevett, a bejegyzett és a nyilvántartásba vett egyházak börtön- és 

kórházlelkészi szolgálatot végezhetnek. Más jogszabályok alapján úgy tűnik, hogy a 

vallási egyesületek is jogosultak lehetnek arra, hogy szolgálatot végezzenek az 

említett intézményekben. 

A honvédség és a rendfenntartó szervek dolgozói szabadon gyakorolhatják a 

vallásukat a magánéletükben, valamint a munkahelyükön is, amennyiben vallásuk 

gyakorlása nem ellentétes kötelező szolgálati feladataikkal. A Római Katolikus, a 

Református és az Evangélikus Egyház, valamint a zsidó hitközségek (amelyeket a 

kormány általában „történelmi egyházaknak” hív) jogosultak arra, hogy engedély 

kérelmezése nélkül lelkészi szolgáltatásokat nyújtsanak a honvédségnek. Más vallási 

csoportoknak engedélyt kell kérniük ahhoz, hogy ilyen szolgáltatást nyújthassanak. 

A büntetés-végrehajtási intézetek általában lehetővé teszik a szabad vallásgyakorlást a 

rabok számára, valamint speciális étrendet is biztosítanak nekik, például kóser, 

vegetáriánus és disznóhúst nem tartalmazó ételeket. A történelmi egyházak külön 

engedély nélkül is végezhetnek börtönlelkészi szolgálatot, azonban más vallási 

csoportok csak a hivatalos látogatási időben és az adott büntetés-végrehajtási intézet 

engedélyével, az egyedi megállapodásban meghatározottak szerint nyújthatnak ilyen 

szolgáltatást. A történelmi egyházak arra is automatikusan jogosultak, hogy 

lelkipásztori szolgáltatások nyújtása céljából kórházi betegeket látogassanak meg, más 

csoportok azonban csak bizonyos körülmények esetén járhatnak el így, például csak 

látogatási időben. 

Az állami iskolák első nyolc évében kötelező heti egy óra általános erkölcstan vagy 

hit- és erkölcstan oktatást biztosítani. A szülők és a diákok választanak az általuk 

preferált bevett egyház által megtartott hit- és erkölcstanórák, illetve az állami iskolák 

tanárai által megtartott világi erkölcstani kurzus közül. A többi vallási csoport a 

kötelező tanterv keretében nem nyújthat vallási oktatást az állami iskolákban, azonban 

a kötelező tanterven felül választható hitoktatást biztosíthatnak, ha azt a szülők vagy a 

diákok kérik. A magániskolák nem kötelesek a hit- és erkölcstan-, illetve általános 

erkölcstanórák bevezetésére. 

A négy kategória valamelyikében bejegyzett minden vallási csoport jogosult saját 

iskolát nyitni. Az ilyen iskolák számára az állam a beiratkozott diákok száma alapján 

támogatást nyújt a munkavállalók fizetéséhez. Az iskola működési kiadásaival 

kapcsolatban csak a bevett egyházak jogosultak automatikusan kiegészítő 

támogatásra. A többi vallási csoport kiegészítő működési támogatást igényelhet, és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egyedi szerződést köthet velük az említett 

költségek fedezésére. 



MAGYARORSZÁG 7 

 

Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról – 2021 

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma • A nemzetközi vallásszabadsággal foglalkozó hivatal 

(Office of International Religious Freedom) 

A törvény ezenkívül minden jogi személyiséggel rendelkező vallási csoport számára 

lehetővé teszi, hogy átvegye valamely állami iskola fenntartását, ha a szülők és az 

iskolába beiratkozott felnőtt korú diákok több mint 50%-a aláír egy erre vonatkozó 

kérelmet, és az EMMI jóváhagyja az átvételt. Ilyen esetben az állam továbbra is 

finanszírozhatja az adott iskolát. Függetlenül attól, hogy újonnan alapított vagy az 

államtól átvett intézményről van-e szó, az egyházi iskolák szabadon, állami 

beavatkozástól mentesen gondoskodhatnak saját hitük oktatásáról, továbbá kötelezővé 

tehetik a hittant, és kizárhatják annak erkölcstanórákkal történő kiváltását. Az állam 

kétévente ellenőrzést végez mind az egyházi, mind az állami iskoláknál annak 

biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a jogi előírásoknak. 

Az alkotmány tiltja az olyan beszédet, amely sérti valamely vallási közösség 

méltóságát. A jog tiltja a vallási közösség vagy annak tagjai elleni erőszakra, valamint 

gyűlöletre uszítást, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A jog 

három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni azt a személyt, aki másokat 

erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz vallásuk szabad gyakorlásában, illetve azt is, 

aki másokat vallási hovatartozásuk miatt bántalmaz. 

A sértett tényleges vagy vélt vallási hovatartozása által motivált bántalmazás 

bűntettnek minősül, és egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az 

egyházi személyek elleni erőszak közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak 

minősül, és szintén egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki vallási 

közösség tagja elleni erőszak alkalmazására irányuló előkészületben vesz részt, 

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A jog tiltja a holokauszt, a népirtás, illetve a nemzetiszocialista és kommunista 

rendszerek által elkövetett egyéb emberiesség elleni bűncselekmények nyilvános 

tagadását, megkérdőjelezését vagy elbagatellizálását, amely cselekmények három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendők. A büntető törvénykönyv vétségnek minősíti 

a horogkereszt, a náci SS-jelvény és a Nyilaskeresztes Párt (a náci Németországgal 

szövetséges fasiszta, antiszemita párt) szimbólumának olyan módon történő viselését, 

közszemlére tételét, illetve terjesztését, amely sérti az emberi méltóságot vagy a 

holokauszt áldozatainak emlékét, és az említett cselekményeket öttől 90 napig terjedő 

elzárással rendeli büntetni. 

A törvény úgy rendelkezik, hogy fel kell függeszteni a mentelmi jogát annak az 

országgyűlési képviselőnek, aki vallási csoportok elleni gyűlöletre uszít, vagy 

nyilvánosan tagadja a kommunista, illetve a nemzetiszocialista rendszerek által 

elkövetett bűncselekményeket. Egyetlen országgyűlési képviselővel szemben sem 

indult ilyen eljárás. 

Az ország a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának részes 

állama. 
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Az állam által alkalmazott gyakorlatok 

A kormány az év során 134 milliárd Ft-ot (410,64 millió USD-t) adott a bevett 

egyházaknak (szemben a 2020. évi 216,4 milliárd Ft-tal, azaz 663,15 millió USD-vel), 

amelynek 91%-a – 122,3 milliárd Ft (374,79 millió USD) – került a négy történelmi 

egyházhoz. A Római Katolikus Egyház 80 milliárd Ft-ot (245,16 millió USD-t), a 

Református Egyház 34,1 milliárd Ft-ot (104,50 millió USD-t), az Evangélikus Egyház 

5,2 milliárd Ft-ot (15,94 millió USD-t), a Mazsihisz 2,2 milliárd Ft-ot (6,74 millió 

USD-t), az EMIH 524 millió Ft-ot (1,61 millió USD-t), az Ortodox Izraelita Hitközség 

pedig 260 millió Ft-ot (797 000 USD-t) kapott. A kormány pénzügyi támogatásainak 

jelentős részét átvevő vallási csoportok az adott összegeket olyan tevékenységekre 

fordították, mint az épületek karbantartása, közoktatási és szociális szolgáltatások, 

hitoktatás és a kulturális tevékenységek, közösségi programok és beruházások, a 

munkavállalók fizetése, valamint a külföldön élő állampolgárok hitéleti 

tevékenységei. 

Az adóhivatal által szeptember 13-án közzétett statisztika szerint az év során 136 

egyház és vallási csoport részesült a személyi jövedelemadóból teljesített 1%-os 

felajánlásokban. A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb felajánlást a következő 

egyházak kapták: a Római Katolikus Egyház, melynek 740 326 fő 4,3 milliárd Ft-ot 

(13,18 millió USD-t) adományozott; a Magyarországi Református Egyház, melynek 

309 825 fő 1,8 milliárd Ft-ot (5,52 millió USD-t) ajánlott fel; valamint az Evangélikus 

Egyház, melynek 82 701 személy 508 millió Ft-ot (1,56 millió USD-t) juttatott. A 

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége került a negyedik helyre, melynek 

73 890 fő 472 millió Ft-ot (1,45 millió USD-t) ajánlott fel. A MET, amely az 

egyházügyi törvény 2011. évi módosítása óta először részesült a személyi 

jövedelemadóból teljesített 1%-os felajánlásokban, a 39 815 fő által felajánlott 315 

millió Ft-tal (965 000 USD-vel) az ötödik helyen szerepelt. A zsidó csoportok közül a 

Mazsihisz kapta a legtöbb felajánlást. 

A Miniszterelnökség adatai szerint a 2021–2022-es tanévben az általános és a 

középiskolák 19,6%-át üzemeltették egyházak vagy egyházi fenntartású felsőoktatási 

intézmények (szemben a 2019–20. évi 17,1%-kal), 0,4%-át pedig vallási egyesületek. 

Az óvodák (3–7 éves gyermekek) 9,2%-át üzemeltették egyházak vagy egyházi 

fenntartású felsőoktatási intézmények – szemben az előző évben a bevett egyházak 

által fenntartott 10%-kal –, 0,2%-át pedig vallási egyesületek. 217 169 gyermek járt 

egyházak és vallási szervezetek által fenntartott óvodákba, valamint általános és 

középiskolákba – akiknek az 52,6%-a katolikus intézménybe járt –, szemben az előző 

évben ilyen intézményekbe járó 222 944 gyermekkel. 

A független média augusztusban arról számolt be, hogy a kormány az év során 10 

milliárd Ft-ot (30,64 millió USD-t) biztosított a Római Katolikus Egyház 

óvodafejlesztési programjára. A kormány további 3,5 milliárd Ft-ot (10,73 millió 

USD-t) különített el a Református Egyház és a katolikus egyházak oktatásfejlesztési 

projektjeire. 
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A szeptemberben kezdődő tanévre vonatkozóan az EMMI megvonta a kiegészítő 

finanszírozást a MET oktatási intézményeitől, amelyekbe körülbelül 2200, 

többségében roma gyermek jár. 

Egyes széles körben antiszemitának tekintett írók – többek között Nyírő József, a 

Nyilaskeresztes Párt tagja és az elítélt háborús bűnös Wass Albert – munkái továbbra 

is a kötelező olvasmányok között szerepeltek az általános és a középiskolákban. 

Márciusban a közszolgálati Kossuth Rádió egyik műsorában egy történész az 1920. 

évi numerus clausus-törvényről beszélt, és kijelentette, hogy az nem a jogfosztásról, 

hanem csupán a jogok korlátozásáról szólt. A Horthy Miklós kormányzósága alatt 

elfogadott törvényt, amely meghatározta, hogy legfeljebb hány zsidó vehető fel az 

egyetemekre, a zsidó közösség a két világháború közötti időszak első magyar 

antiszemita törvénynek tekinti. (A második világháború alatt Horthy volt a magyar 

államfő. Vezetése alatt az ország szövetségre lépett a náci Németországgal, és több 

mint 400 000 magyar zsidót deportált a náci haláltáborokba.) 

Januárban a Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította azt a keresetet, amelyet 

Vejkey Imre országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-

helyettese Pápai Gábor egyik karikatúrája miatt nyújtott be, amely a Népszavában – 

egy független napilapban – jelent meg 2020-ban. A karikatúra a kormány Covid19-

világjárványra adott válaszlépéseit felügyelő országos tisztifőorvost ábrázolta, ahogy a 

keresztre feszített Jézusra néz, és azt mondja, hogy halálát „alapbetegségei okozták”. 

Médiakommentátorok szerint a rajz azt gúnyolta ki, hogy – kritikusai szerint – az 

országos tisztifőorvos kevesebbnek próbálta meg feltüntetni az országban a 

koronavírus miatt bekövetkezett halálesetek számát. A másodfokú bíróság június 3-án 

kijelentette, hogy a karikatúra megsértette a felperesnek – mint a keresztény közösség 

tagjának – az emberi méltósághoz való jogát. Az ítélet ezenkívül kötelezte a lapot, 

hogy a perköltségen kívül fizessen ki Vejkeynek 400 000 Ft-ot (1200 USD-t), 

valamint hogy a címoldalán tegyen közzé egy bocsánatkérést. A lap június 25-én tette 

közzé a bocsánatkérést, július 2-án azonban bejelentette, hogy kérelmezte az alsóbb 

fokú bíróság határozatának a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) által történő felülvizsgálatát. 

Az év végén még nem állt rendelkezésre információ arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság 

engedélyezte-e az ügy felülvizsgálatát. 

Az Alkotmánybíróság február 5-én döntött a HVG független hetilapnak a „nagy 

karácsony” és a „harácsolás” kifejezésekből alkotott „Nagy Harácsony” szójátékot 

tartalmazó címlapjával kapcsolatban hét éve húzódó ügyben. Az Alkotmánybíróság 

határozatában megállapította, hogy a címlapot védi a véleménynyilvánítás szabadsága, 

és hogy az nem a keresztény közösség megsértésére irányult. 

Februárban a média arról számolt be, hogy az egyik budapesti önkormányzat nem 

hosszabbította meg az ingatlanhasználati szerződést a város egyetlen zsidó 

műsorszolgáltatójával, a Heti TV-vel. Az önkormányzat közölte, hogy pénzügyi 

nehézségeire tekintettel pályázati úton kívánja elérhetővé tenni a helyiséget. A 

csatorna alapítója, Breuer Péter bírálta a döntést, a tévé pedig új helyszínen folytatta a 

működését. 
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Márciusban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes együttműködési megállapodást írt 

alá a 2020 októberében megalakult Magyarhoni Zsidó Imaegylettel (Zsima). A 

megállapodás alapján a szervezet 2025-ig évi 51 millió Ft (156 000 USD) állami 

támogatásban részesül. 

A Szcientológia Egyház arról számolt be, hogy április 28-án a NAIH átkutatta az 

egyház budapesti képviseletének raktárát, és a tagjaira vonatkozó vallási iratok 

egyharmadát lefoglalta. Május 26-án a NAIH a többi iratot is elkobozta. Ezek a 

razziák a NAIH azon 2017-es vizsgálatának a folytatását jelentették, amelynek során 

személyes adattal való visszaélés állítólagos bűncselekménye miatt vizsgálta a 

Szcientológia Egyházat, és amelynek keretében a NAIH lefoglalta a Szcientológia 

Egyház budapesti és nyíregyházi irodáiban található iratokat, továbbá 40 millió Ft 

(123 000 USD) összegű bírsággal sújtotta az Egyházat. Az Alkotmánybíróság 

elutasította a Szcientológia Egyház nyíregyházi missziójának azon kérelmét, amelyet 

iratainak a NAIH által 2017-ben történő lefoglalásával kapcsolatban nyújtott be, a 

Szcientológia Egyház budapesti missziója által benyújtott hasonló kérelem pedig az év 

végén még függőben volt. 

Május 27-én a NAV a Szcientológia Egyház több tucat tagjának átkutatta az otthonát 

egy állítólagos adócsalással kapcsolatos büntetőügyben. Négy személyt bilincsben 

vittek be a NAV központi irodájába. A Szcientológia Egyház arról is beszámolt, hogy 

a NAV jelzáloggal terhelte meg az egyház központi épületét. A Szcientológia Egyház 

közölte, hogy sikertelenül fellebbezett a kormány azon határozatai ellen, amelyekben 

2019-ben visszavonta egy orosz-ukrán misszionárius pár tartózkodási engedélyét, 

2020-ban pedig kiutasított egy kazah misszionáriust, így ezek a határozatok jogerőre 

emelkedtek. 

A vallási egyesületek és a nyilvántartásba vett egyházak listája a Miniszterelnökség 

által fenntartott, külön erre a célra létrehozott weboldalon volt elérhető. A bejegyzett 

egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak és a vallási egyesületek bejegyzési 

eljárásával kapcsolatos bírósági határozatok elérhetők voltak a bíróságok központi 

weboldalán, a birosag.hu oldalon. 

A Miniszterelnökség arról számolt be, hogy egyes vallási csoportok esetében 

egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás is alkalmazható. Az egyszerűsített eljárás 

keretében a vallási csoportoknak nem kell megállapítaniuk, hogy a korábbi években 

vagy 2012, azaz az egyházügyi törvény hatálybalépése előtt hány fő teljesített a 

részükre felajánlást a személyi jövedelemadójából. Összesen 15 csoport nyújtott be új 

kérelmet az egyszerűsített eljárás keretében. Az év végén 234 csoport volt bejegyezve 

vallási egyesületként, 12 pedig nyilvántartásba vett egyházként, köztük 10 olyan 

csoport is, amelyeknek az egyházügyi törvény 2019-ben hatályba lépett módosítása 

előtt már folyamatban volt a kérelmük. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a 

Fővárosi Törvényszék két kérelmet elutasított, egy pedig még folyamatban van. A két 

elutasított vallási csoportot vallási egyesületként jegyezték be. A bevett egyházak 

száma továbbra is 32. 
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A Miniszterelnökség azt is közölte, hogy az év során egyetlen vallási csoport sem 

szerezte meg a bejegyzett egyházi jogállást, mivel nem tudták teljesíteni azt a 

követelményt, amely szerint a megelőző 5 év átlagában legalább négyezer 

magánszemélynek kell felajánlást teljesítenie a személyi jövedelemadójából az adott 

szervezet részére; ez az időszak csak 2019-ben vagy azt követően kezdődhetett meg. 

Ezért továbbra sem volt egyetlen bejegyzett egyház sem. A MET fellebbezést nyújtott 

be a Fővárosi Törvényszék azon határozata ellen, amelyben a nyilvántartásba vett 

egyházként történő bejegyzéséről döntött, és kérelmezte, hogy minősítsék át 

bejegyzett egyházzá. A fellebbezési eljárás az év végén még folyamatban volt. 

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű civilszervezet – amely néhány olyan 

vallási csoportot képviselt, amelyet az egyházak ismételt bejegyzésére irányuló 

eljárást és az egyházak többszintű rendszerét bevezető egyházügyi törvény 2011. évi 

elfogadását követően töröltek a nyilvántartásból – bejelentette, hogy a továbbiakban 

sem belföldön, sem nemzetközi szinten nem indít jogi eljárásokat, miután az 

Alkotmánybíróság 2020-ban elutasította a kérelmét, amelyben arra hivatkozott, hogy a 

módosított egyházügyi törvény diszkriminatív, és nem kezeli kellőképpen a 2011. évi 

változatával kapcsolatos aggályokat. 

A TASZ továbbra is nyomon követte az Emberi Jogok Európai Bírósága által 2014-

ben meghozott azon ítélet végrehajtását – és nemzetközi szinten is kiállt annak 

végrehajtása mellett –, amely szerint az egyházügyi törvény sérti a vallásszabadságot, 

és vagyoni kárt okozott a nyilvántartásból törölt egyházaknak. A 2014-es ítélet 

kötelezte a kormányt, hogy állapodjon meg a felperes egyházakkal a jogállásuk 

helyreállításáról és az esetleges károk méltányos megtérítéséről. A TASZ közölte, 

hogy azt is vizsgálja, hogy az állami finanszírozás nem jár-e azzal, hogy egyes 

egyházak felülreprezentáltak lesznek az oktatási és a szociális intézményekben, ami 

veszélyeztetné az állam vallási semlegességét. 

A NAV februárban körülbelül 250 millió Ft (766 000 USD) összegű adó- és 

társadalombiztosítási hátralékkal terhelte meg a MET bankszámláját. A MET 

vezetője, Iványi Gábor lelkész kijelentette, hogy a MET ki tudná fizetni a hátralékos 

számláit, ha az állam megtérítené a csoport által 2016 és 2019 között amiatt 

elszenvedett károkat, hogy elvesztette az egyházi jogállását. A lelkész hozzátette, 

hogy a bevett egyházi jogállás elvesztése miatt a MET már az egyház tagjaitól 

származó személyi jövedelemadóból teljesített 1%-os felajánlásoknak megfelelő 

állami kiegészítésre sem jogosult. Ettől függetlenül a MET 2020 szeptemberében 

megállapodást kötött az állami tulajdonban lévő közműtársasággal, amely alapján 

áprilisig elhalasztotta a hátralékos számlák kifizetését. A társaság azzal fenyegetőzött, 

hogy a nemfizetés miatt 2020-ban kikapcsolja a gázt a MET intézményeinél. A MET 

kijelentette, hogy az, hogy 2011-ben törölték az államilag elismert egyházak közül, 

valamint az egyházzal szemben 2020-ban és 2021-ben alkalmazott közigazgatási 

intézkedések megtorlásnak tekinthetők amiatt, hogy Iványi Gábor, a MET vezetője 

nyilvánosan bírálta, illetve megkérdőjelezte Orbán Viktor miniszterelnök azon 

állításait, hogy keresztény elvek szerint kormányoz. 



MAGYARORSZÁG 12 

 

Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról – 2021 

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma • A nemzetközi vallásszabadsággal foglalkozó hivatal 

(Office of International Religious Freedom) 

A kormány lezárta az örökös nélküli és gazdátlan zsidó vagyon értékével kapcsolatban 

évek óta zajló kutatást, januárban azonban egy, a WJRO-nak címzett levélben a 

kormány első alkalommal jelentette ki, hogy a WJRO-val 2007-ben megkötött 

egyezsége „a kárpótlási igények végleges kielégítését” jelenti, és hogy a kormány által 

2011-ben elfogadott alkotmány értelmében „a továbbiakban semmilyen elhagyott 

zsidó vagyonért nem fizethető kárpótlás, sem Magyarországon, sem külföldön”. A 

WJRO nem értett egyet a kormány álláspontjával, és további tárgyalásokat 

kezdeményezett. A kormány és a WJRO között októberben újraindultak a kárpótlással 

kapcsolatos megbeszélések, az év végéig azonban a kormány nem tett javaslatot a 

tárgyalások menetrendjére és dátumára. 

Áprilisban a Mazsihisz bejelentette, hogy két ortodox zsidó csoport – az EMIH és a 

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség – kérelmezte a kormány által 

az elkobzott zsidó vagyonra tekintettel fizetett jóvátételi járadék felülvizsgálatát, és 

beperelte a Mazsihiszt a jeruzsálemi Legfelsőbb Rabbinátusi Bíróságon. Júniusban a 

bíróság (amely Magyarországon nem rendelkezik joghatósággal) egy nem kötelező 

erejű végzésben felszólította a kormányt, hogy a járadék felosztására vonatkozó új 

feltételek meghatározásáig fagyassza be a kifizetéseket. Az év végéig a kormány nem 

módosította a jóvátételi járadék kifizetését. 

A Szcientológia Egyház közölte, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal ismét 

elmulasztotta az eljárást az Egyház budapesti székházára vonatkozó használatbavételi 

igazolással kapcsolatos kérelem ügyében. A kérelem 2017 óta függőben volt, annak 

ellenére, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017-ben úgy 

rendelkezett, hogy a megyei kormányhivatalnak 2018 márciusáig fel kell dolgoznia a 

Szcientológia Egyház kérelmét. A Szcientológia Egyház kijelentette, hogy semmilyen 

magyarázatot nem kapott a folyamatos késedelemre. Egy már meglévő bírósági 

határozat lehetővé tette a Szcientológia Egyház számára, hogy továbbra is használja az 

épületet. 

A Magyarországi Muszlimok Szervezete (MMSZ) arról számolt be, hogy bár az 

önkormányzati tulajdonú Budapesti Temetkezési Intézet sírhelyeket biztosít a 

muszlimok számára, az iszlám temetésekhez be kell szerezni a másik muszlim 

szervezet, a Magyar Iszlám Közösség (MIK) engedélyét, amelyért a MIK körülbelül 

50 000 Ft (150 USD) díjat számít fel. Az MMSZ tagjai aggályosnak találták ezt a 

gyakorlatot. Az MMSZ beszámolója szerint a fővároson kívül Pécsen áll még 

rendelkezésre valamennyi sírhely. Az állami tulajdonban lévő pécsi Jakováli Hasszán 

Dzsámi 2019 óta tartó felújítását még mindig nem fejezték be, ezért a helyi muszlim 

közösség nem tudta imahelyként használni a mecsetet. 

Június 10-én az 1950-es évek óta először nyitotta meg kapuit istentiszteleti és 

kulturális helyként a felújított budapesti Rumbach zsinagóga, amelyet 1941-ben a 

zsidók deportálására használtak. A kormány 3,2 milliárd Ft (9,81 millió USD) 

támogatást nyújtott a felújításhoz. Az ünnepélyes megnyitón a Zsidó 

Világkongresszus vezető tisztségviselői is részt vettek. 
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Augusztus 29-én ünnepséget tartottak a Mazsihisz által üzemeltetett budapesti zsidó 

kórház felújításának a befejezése alkalmából. Kásler Miklós, az emberi erőforrások 

minisztere a megnyitón elmondta, hogy a kormány ötmilliárd Ft-ot (15,32 millió 

USD-t) biztosított a kórház felújítására annak biztosítása érdekében, hogy a vallási 

csoportok által üzemeltetett kórházak jelentős szerepet töltsenek be a nemzeti 

egészségügyi rendszerben. A létesítmény az ország egyetlen zsidó kórháza, és zsidó és 

nem zsidó betegeket egyaránt ellát, köztük a holokauszt túlélőit is. 

Az MMSZ szerint a szabadságvesztés-büntetésüket töltő muszlimok továbbra is 

rendszeresen kaptak sertéshúst vagy sertészsírt tartalmazó ételeket, annak ellenére, 

hogy panaszkodtak, hogy ez sérti a vallásuk étkezési szokásait. 

Május 1-jén Bayer Zsolt médiaszemélyiség és a Fidesz társalapítója a kormányközeli 

Magyar Nemzetben azt írta, hogy az Egyesült Államok magyar felmenőkkel 

rendelkező külügyminisztere „gyökértelen magyar” és „gyökértelen amerikai”, amit 

sokan klasszikus antiszemita kijelentésként értelmeztek. Bayernek már több 

antiszemita írása és kijelentése is volt. A kormányközeli média nagy nyilvánosságot 

biztosít neki, és 2016-ban egy rangos kormányzati kitüntetést is kapott. 

Júniusban Toroczkai László, a széles körben szélsőjobboldaliként jellemzett, 

parlamenti és önkormányzati képviselői mandátumokkal rendelkező Mi Hazánk párt 

elnöke azt írta, hogy az európai nemzeteknek a saját lábukon kell állniuk, és nincs 

szükségük „sem zsidókra, sem palesztinokra”. Augusztusban megemlékezett a 

Rongyos Gárda – a két világháború közötti időszakban tevékenykedő félkatonai 

egység – tagjairól, amelynek vezetője, Héjjas Iván több száz zsidó meggyilkolásáért 

és kirablásáért volt felelős. Közösségimédia-csatornáján októberben kijelentette, hogy 

bizonyos befolyásos, zsidó gyökerekkel rendelkező üzletemberek és politikusok egy 

új világrend kialakítására használják fel a Covid19-világjárványt. Februárban a Mi 

Hazánk párt alelnöke, Novák Előd beszédet mondott egy Horthy Miklós 

kormányzóról megemlékező rendezvényen. 

Szeptemberben a Magyarországi Baptista Egyház vallási, oktatási, szociális és 

kulturális tevékenységekre irányuló együttműködési megállapodást kötött a 

kormánnyal. 

Szeptember 12-én Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Ferenc pápával, aki a 

római katolikus egyház Budapesten megrendezett egyhetes gyűlésén, a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszuson a záró szentmisét celebrálta. A találkozót követően 

Orbán Viktor a következőt írta a Facebook-oldalán: „Arra kértem Ferenc pápát, hogy 

ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot”. 

Egy Október 13-án Svédországban megrendezett, az antiszemitizmusról és a 

holokausztra való emlékezésről szóló nemzetközi konferencián Novák Katalin 

családügyi miniszter azt mondta, hogy a kormány számára „rendkívül fontos” a 

holokausztra való emlékezés. Az antiszemita megnyilvánulások elleni folyamatos 

küzdelemre szólított fel. 
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Egyes kormányzati tisztviselők továbbra is a „keresztény Európa” védelméről szóló és 

a muszlimok bevándorlását ellenző nyilatkozatokat tettek. Szeptember 1-jén Orbán 

Viktor Szlovéniában, a Bledi Stratégiai Fórumon kijelentette, hogy a mai migránsok 

„mind muszlimok”, akik megváltoztatják Európa kulturális identitását. Szeptember 9-

én a Mathias Corvinus Collegium – egy magán oktatási intézmény – tanévnyitóján azt 

mondta, hogy a „muszlim bevándorlóáradat” idején a Nyugat képtelen volt 

szembenézni saját történelmi küldetésével. Szeptember 27-én Orbán Viktor egy 

templom felszentelésén kijelentette, hogy „a magyarok csak keresztényként 

maradhatnak meg, és minden egyes új templom bástyát jelent a nemzet szabadságáért 

és nagyságáért folyó küzdelemben”. Azt is hozzátette, hogy 2010 óta 150 új 

templomot építettek, és több mint 3000 templomot újítottak fel az országban és a 

Kárpát-medencében (a jelenleg magyarok által lakott egykori magyar területeken). 

Október 14-én Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője az Európa Tanács 

magyar elnöksége keretében megrendezett, a kormány által támogatott konferencián 

kijelentette, hogy „Nyugat-Európában már nem beszélhetünk 

kereszténydemokráciáról, annak eredeti és közép-európai értelmében”. 

Októberben Farkas Péter Barnabás, Ózd alpolgármestere, a Jobbik tagja lemondott a 

tisztségéről, miután előkerült két olyan 2018-as fotó, amelyeken náci karlendítés 

közben látható a lengyelországi Holokauszt Múzeum előtt. Farkas később bocsánatot 

kért, és meglátogatta a budapesti Holokauszt Emlékközpontot. 

Október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján Orbán Viktor miniszterelnök 

azzal vádolta meg az ellenzéket, hogy azért versenyeznek, hogy egy bizonyos 

amerikai zsidó üzletember és az EU érdekeit képviselhessék, akiknek az a céljuk, 

hogy „Mária kezéből Brüsszel lábai elé tegyék le az országot”. 

Novemberben az EMIH főrabbija, Köves Slomó azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a 

Budapesten tervezett új holokausztmúzeum és oktatási központ, az EMIH 

tulajdonában lévő Sorsok Háza várhatóan 2024-re fog elkészülni. Egyes vezető zsidó 

csoportok és holokauszttudósok bírálattal illették a múzeum koncepcióját, mivel úgy 

vélték, hogy az a magyar állam és vezetője, Horthy Miklós második világháború és 

holokauszt során betöltött szerepének az elhalványítására irányul. 

Az antiszemitizmus európai politikában történő alkalmazásáról szóló, februárban 

kiadott jelentésében a Rágalmazás Elleni Liga nevű nemzetközi civilszervezet 

megállapította, hogy miután több mint egymillió migráns érkezett a Közel-Keletről, a 

kormány 2015 végétől kezdve kódolt antiszemitizmust alkalmazott az EU migrációs 

politikája ellen irányuló kampányaiban. A jelentés utalt arra, hogy a kormány 

démonizálja az egyik ismert magyar származású amerikai zsidó üzletembert. 

Az ország a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség tagja. 
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III. A vallásszabadság társadalom általi tiszteletben tartása 

Januárban a 444.hu független online hírportál közzétett egy dokumentumfilmet 

azokról a bűncselekményekről, amelyeket a második világháború alatt a 

Nyilaskeresztes Párt egyes tagjai követtek el Budapest XII. kerületének zsidó lakosai 

ellen, valamint a kerületben 2005-ben felállított, nagy vitát kavaró turulszoborról. Bár 

a szobor hivatalosan a szövetségesek bombázása és Budapest 1944–45. évi szovjet 

ostroma során áldozatul esett polgárok emléke előtt tiszteleg, egyes szakértők 

kijelentették, hogy a turulmadár (egy hatalmas, mitikus ragadozó madár) a két 

világháború közötti időszakban a szélsőjobboldali csoportok közismert szimbóluma 

volt, és hogy a szobor továbbra is ilyen csoportok gyülekezőhelyeként szolgál. 2019-

ben néhány történész úgy nyilatkozott, hogy a szoborba vésett nevek között legalább 

22 olyan személy szerepel, akik a nyilaskeresztes csoportok tagjaiként zsidókat 

mészároltak le Budapesten, köztük Pokorni Zoltán jelenlegi fideszes kerületi 

polgármester nagyapja is. Egy február 1-jén tartott sajtótájékoztatón Pokorni – aki 

2020-ban elrendelte, hogy nagyapja nevét távolítsák el a szoborról – elutasította a 

történészek azon javaslatát, hogy az emlékművet alakítsák át az első világháborúban 

elesett katonák emlékművévé. Azt javasolta, hogy a szobor maradjon, de közölte, 

hogy fel kellene tüntetni rajta „egy nagyon részletes útmutatót” a turul szimbólumról. 

Szeptemberben a brüsszeli székhelyű Action and Protection League nevű 

civilszervezet közzétette az európai antiszemitizmusról szóló felmérésének 

eredményeit, amelyek a 2019 decembere és 2020 januárja közötti időszak adatain 

alapultak. A felmérés szerint Magyarországon az 1000 fő 18–25 év közötti válaszadó 

25 százaléka nyilatkozott úgy, hogy negatív érzelmeket táplál a zsidókkal szemben. 

Harminchat százalékuk azt mondta, hogy „nagyon kellemetlenül” vagy 

„kellemetlenül” érezné magát, ha zsidó szomszédai lennének. A felmérés a zsidókkal 

kapcsolatos sztereotip állításokat tartalmazott, és azt kérdezte a válaszadóktól, hogy 

azokkal milyen mértékben értenek egyet. Azok aránya, akik a következő állítások 

esetében a „határozottan egyetért” vagy az „általában egyetért” választ jelölték be: 

„ebben az országban a zsidók érdekei jelentősen eltérnek a lakosság többi részének az 

érdekeitől” – 34 százalék; „létezik egy titkos zsidó hálózat, amely befolyást gyakorol 

a világ politikai és gazdasági ügyeire” – 39 százalék; „a zsidók túl nagy befolyással 

rendelkeznek ebben az országban” – 28 százalék; „a zsidók soha nem lesznek képesek 

teljes mértékben integrálódni ebbe a társadalomba” – 30 százalék; „a zsidók másoknál 

hajlamosabbak arra, hogy céljaik elérése érdekében kétes módszereket 

alkalmazzanak” – 27 százalék; „a holokauszt szörnyűségeit a zsidók utólag gyakran 

eltúlozzák” – 16 százalék; „a zsidók is hibásak azért, hogy üldözik őket” – 31 

százalék; „a zsidók a saját céljaik elérésére használják fel azt a tényt, hogy a 

holokauszt áldozataivá váltak” – 39 százalék. 

Az Alapítvány – a rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint – 2020-ban 30 

antiszemita incidensről számolt be, szemben az előző évben tapasztalt 35 incidenssel. 

Ezek közül hat eset rongálásnak, egy fenyegetésnek, egy diszkriminációnak, 22 pedig 

gyűlöletbeszédnek minősült. 
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Júliusban Heisler András, a Mazsihisz elnöke ismertette a Medián független 

közvélemény-kutató cég által a Mazsihisz megbízásából elkészített 2019–20-as 

felmérés eredményeit. Heisler kijelentette, hogy míg a fizikai támadások és a rongálás 

eseteinek a száma Nyugat-Európához képest alacsony, a gyűlöletbeszéd, az 

összeesküvés-elméletek és a közéletben tapasztalható antiszemitizmus 2019 és 2020 

között nőtt, és a széles körben szélsőjobboldalinak tartott Mi Hazánk párt az 

antiszemita incidensek, valamint a gyűlöletbeszéd leggyakoribb elkövetői közé 

tartozik. A felmérés szerint 2020-ban 70 antiszemita incidensre került sor, szemben az 

előző évi 53 incidenssel. 2019-es adatokra hivatkozva a Medián nevű közvélemény-

kutató cég vezetője, Hann Endre kijelentette, hogy Magyarország felnőtt lakosságának 

a 36 százalékára jellemző valamilyen szintű antiszemitizmus, ideértve a zsidókkal 

szembeni antiszemita előítéleteket és magatartást is. 

A muszlim szervezetek közölték, hogy nem gyűjtöttek statisztikai adatokat, mivel – 

ahogy az egyik tagjuk fogalmazott – nem volt rá kapacitásuk. Azonban az MMSZ 

arról számolt be, hogy ugyan fizikai támadásokra ritkán került sor, szóbeli sértések, 

gyűlölködő e-mailek és telefonhívások gyakran előfordultak, különösen a fejkendőt 

viselő vagy a sötétebb bőrű, idegen nyelven beszélő személyekkel szemben. Az 

MMSZ szerint például gyakran hivatkoztak a muszlimokra „terroristaként”, és sokszor 

mondták nekik, hogy „takarodjanak innen”. 

Az MMSZ arról is beszámolt, hogy a 2001. szeptember 11-i támadások 20. 

évfordulóján megnőtt a sértések száma a közösségi médiában. Az MMSZ szerint a 

lakosság többsége gyanakvással tekint a muszlimokra. 

A korábbi évekhez hasonlóan egyes hazai és nemzetközi szélsőjobboldali és neonáci 

csoportok ebben az évben is megemlékeztek a magyar és a német csapatok által 1945. 

február 11-én, Budapest szovjet Vörös Hadsereg általi ostroma alatt megvalósított 

kitörési kísérlet évfordulójáról. A Covid19-világjárványra tekintettel a nyilvános 

összejövetelekre vonatkozóan bevezetett korlátozások ellenére mintegy 100 fő vett 

részt egy felvonuláson, amelyet az ostrom alól kitörni próbáló személyek rekonstruált 

útvonala mentén szerveztek meg Budapesten. Az eseményt a „Blood and Honour” 

(Vér és Becsület) nemzetközi neonáci szervezet magyarországi csoportja szervezte. 

Az esemény előtt az egyik szervező „Dicsőség a hősöknek” címmel véleménycikket 

jelentetett meg a kormánypárti Magyar Nemzetben. A cikkben a szerző a magyar 

történelem nagy hőseihez hasonlította a kitörést megkísérlő magyar és német 

katonákat. 

Júniusban a kispesti Budapest Honvéd futballklub egyik szurkolója közzétett egy fotót 

a közösségi médiában, melynek szövege a „Heil Hitler” kifejezéssel végződött. 

Szeptemberben a független média arról számolt be, hogy a Militant Jugend Kispest 

néven is ismert Kispest Youth tagjai horogkereszteket és a 88-as számot tartalmazó 

feliratokat festettek több kispesti épületre (a 88 a „Heil Hitler” elterjedt szimbóluma, 

mivel a H az ábécé nyolcadik betűje), és hogy piros-fehér-fekete horogkeresztes pólót 

viselnek a közösségi médiában közzétett fotóikon. 
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Júliusban a TEV arról számolt be, hogy horogkereszteket festettek egy szegedi cég 

épületére, valamint Szolnokon a járdára. Szintén júliusban egy leányfalui ingatlanra 

kiraktak egy képet Hitlerről az „Ein Volk, ein Reich, ein Führer” szöveggel. A 

rendőrség nyomozást indított. 2020-ban ugyanennek a háznak a homlokzatára egy SS-

zászlót akasztottak ki. A rendőrség először megszüntette a vizsgálatot, azonban az 

ügyészség újraindította az eljárást, mivel az ügyben önkényuralmi jelkép nyilvános 

használatáról volt szó. Júniusban egy járókelő azt mondta két zsidó tinédzsernek 

Budapesten, hogy „menjenek Auschwitzba”, májusban pedig kirúgták egy budapesti 

gyógyszertár biztonsági őrét, mert „mocskos zsidónak” nevezett egy vásárlót. 

Sajtóbeszámolók szerint egy nemzetközi önkéntesekből álló csapat az elhanyagolt 

budapesti Kozma utcai temető helyreállításán dolgozott, amely 77 hektárnyi 

területével és mintegy 300 000 sírjával a világ egyik legnagyobb zsidó temetője. Az 

év közepére az önkéntesek állítólag már a temető 20 százalékát rendbe tették. 

Októberben a Keresztény-Zsidó Tanács – a katolikus, az evangélikus, a református és 

a baptista egyház, valamint a zsidó csoportok informális vitafóruma – konferenciát 

tartott a családok vallással kapcsolatban betöltött szerepéről, amelyen keresztény és 

zsidó csoportok tagjai is részt vettek. 

Szeptemberi látogatása során Ferenc pápa találkozott a keresztény egyházak és a zsidó 

közösségek képviselőivel, melynek során kijelentette, hogy az antiszemitizmus 

„gyújtózsinór, és nem szabad hagyni, hogy lángra lobbanjon”. 

IV. Az Egyesült Államok kormányának politikája és a magyarországi 

eseményeken történő részvétele 

A kormánnyal – többek között a Miniszterelnökség egyházi és zsidósággal 

kapcsolatos kérdésekért felelős tisztségviselőivel – tartott találkozókon és 

megbeszéléseken az ügyvivő, valamint a nagykövetség képviselői kiálltak a 

holokauszt során elkobzott, örökös nélküli zsidó vagyon visszaszolgáltatása mellett, 

továbbá megvitatták az egyházügyi törvény egyes rendelkezéseit, többek között a 

vallási csoportok nyilvántartásba vételi eljárását. 

Az ügyvivő és a nagykövetség tisztségviselői a WJRO-val is konzultáltak az örökös 

nélküli vagyon visszaszolgáltatásáról. 

Júniusban az ügyvivő a nagykövetség épületének egyik termét Carl Lutz emlékének 

szentelte, aki több mint 62 000 magyar zsidó életét mentette meg. Svájci alkonzulként 

Lutz az épületben dolgozott – valószínűleg abban a helyiségben, ahol az ünnepséget 

tartották –, amíg 1942 és 1945 között Svájc az Egyesült Államok ingatlanjait és 

érdekeltségeit felügyelte. Az eseményen a zsidó közösség tagjai is részt vettek, amit a 

nagykövetség a közösségi médiában is hangsúlyozott. 

Augusztusban az ügyvivő beszédet mondott egy eseményen, amelyet Raoul 

Wallenberg svéd diplomata és az Egyesült Államok tiszteletbeli állampolgára 

születésének az emlékére rendeztek meg. Wallenberg több ezer magyar zsidót mentett 
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meg, amikor 1944 és 1945 között Budapesten szolgált. Az ügyvivő beszédében 

kiemelte a holokausztról szóló oktatásnak és az antiszemitizmus elutasításának a 

fontosságát, amit a nagykövetség a közösségi médiában is hangsúlyozott. 

Novemberben az ügyvivő csatlakozott az Élet Menete elnevezésű globális 

kezdeményezéshez – amely egy, a holokauszt történetével foglalkozó nemzetközi 

oktatási program – annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a kristályéjszaka, 

vagyis az 1938-as náci pogrom évfordulójára. A budapesti Dohány utcai zsinagóga 

előtt elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a 

holokausztra való emlékezés, valamint az antiszemitizmus, a rasszizmus és az 

intolerancia elleni küzdelem mellett. 

A nagykövetség tisztségviselői ezenkívül előmozdították az amerikai és a magyar 

hatóságok közötti együttműködést azon zsidó történelmi műtárgyak megfelelő 

kezelésével kapcsolatban, amelyeket a második világháború alatt többek között 

Magyarország zsidó közösségeitől loptak el, és amelyeket az Egyesült Államokban 

kívántak árverésre bocsátani. 

A nagykövetség rendszeres kapcsolatot ápolt a különböző vallási közösségek 

vezetőivel, ideértve a négy „történelmi” egyházat, valamint a muszlimokat, a 

Szcientológia Egyházat és azokat a vallási csoportokat is, amelyek 2011-ben 

elveszítették a bevett egyházi jogállást (például a MET, a Bét Orim és a Szim Salom), 

annak érdekében, hogy megismerje az aggályaikat. A konzultációk során a 

nagykövetség tisztségviselői az egyházügyi törvény, az antiszemitizmus és az 

muszlimellenes retorika hatásairól folytattak beszélgetéseket. 


