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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „az egyes szociális tárgyú törvények
módosításáról" szóló T/3449 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §- ának (3) bekezdése a következők szerint változik :

(3) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének ma)-mb) és md) alpontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek :
[E törvény alkalmazásában fenntartó :]
„ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997 . évi CXXXV . törvény 8. §-a, 9 . §-a, illetve 16 .
§-a szerinti intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a
települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban
együtt: állami fenntartó),
mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi IV .
törvény (a továbbiakban : Ltv.) szerinti, magyarországi székhelyű egyház, az egyházaknak az
Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyű szövetsége, illetve az Ltv . 13. §-ának (2)-(3)
bekezdése szerinti magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (a továbbiakban : egyházi
fenntartó)[ ; nem minősül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak
alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak
alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és a
közhasznú társaság,]"
„md) a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság -
az ma)-mb) alpontokban foglaltak kivételével,"

Módosító iavaslat



Indoklás

A kiemelt rész törlése javasolt, mivel az abban foglalt szabályok sértik a Magyarországon
működő egyházaknak a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényben rögzített
alkotmányos jogait és a kialakult gyakorlat szempontjából olyan jelentős változásokat
hoznának a szociális szolgáltatók és más ágazatok egyházi fenntartású szervezeteinek
életében, amely nemkívánatos jogbizonytalansággal és az egyházi szervezetek által nyújtott
szolgáltatások ellehetetlenülésével járna .
A tervezett módosítással kapcsolatban jelezni kívánjuk, hogy a Katolikus Egyházban egyházi
jogi személynek minősül egyebek mellett a krisztushívők magántársulása is .
Az ilyen szervezetek estében az Egyházi Törvénykönyv azt sem zárja ki, hogy azok
egyidejűleg megfeleljenek a társadalmi szervezetekre (civil egyesületekre) vonatkozó állami
jogszabályoknak és ilyenként is regisztráltassák magukat a bíróságon . A kettő jogi
személyiséget az 1990. évi IV . törvény sem zárja ki, a Magyar Köztársaság és a Szentszék
között a diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló 1990 . évi Megállapodás pedig az 1990 . évi
IV . törvény mellett az Egyházi Törvénykönyv (Kánonjogi Kódex) szabályait is elismeri .
Mindezek alapján az 1997-ben a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött
Megállapodás (a továbbiakban: Vatikáni Szerződés) egyházi közszolgálati tevékenységre
vonatkozó finanszírozási szabályai minden, a Katolikus Egyház által egyházi jogi személynek
minősített szervezetre vonatkoznak, hiszen sem a Vatikáni Szerződés, sem az 1990 . évi IV .
törvény nem korlátozza az egyházi szociális tevékenység végzését bizonyos típusú egyházi
jogi személyekre . Amennyiben a szociális törvény ilyen rendelkezést állapítana meg, az
ellentétes volna a hatályos nemzetközi szerződés szabályaival .

Budapest, 2007 . szeptember 18 .
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