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Frkezett : 2010 DEC a 1. Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 . *
(1) bekezdése, valamint a 102 .§ (1) bekezdése a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : közoktatási tv .) következő
106/A. §-sal egészül ki :

„106/A .	 (1) Az egyházi közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata az
egyházi sajátosságokra tekintettel az e törvényben foglaltaktól eltér ő rendelkezéseket
állapíthat meg az alábbi kérdésekben
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésénél foglalkoztatási feltételek határozhatók meg .,
b) a fenntartó az egyház bels ő szabályai alapján a munkáltatói jogok gyakorlásában, a
vagyoni, gazdálkodási feladatokban, illetve a fenntartói hatáskört érint ő egyéb kérdésekben
az e törvényben foglaltaktól eltérően rendelkezhet.
(2) Ahol e törvény munkaviszonyt említ, azon egyházi közoktatási intézmények esetén a z
egyházi személy jogviszonyt is érteni kell .
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott közoktatási intézmények tekintetében a
közoktatási intézményekre vonatkozó általános szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekke l
kell alkalmazni. Az egyházi közoktatási intézmények működésére a lelkiismereti é s
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény és az egyházak
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell .”



Indokolás :

Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények fenntartói irányításánál — a fels őoktatáshoz
hasonlóan — a közoktatásban is szükséges az egyházi sajátosságok figyelembevétele, és az ,
hogy a foglalkoztatási jogviszony létesítésénél az egyházi intézményfenntartó foglalkoztatás i
feltételeket határozhasson meg .

Budapest, 2010 . december 1 .

Dr. Lukács Tamás
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