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Dr. Sxili Katafn asszonynak
az'Orszá yíOlds elnáke

Tisztelt Elnék Asszony'.

A Házszab4ly 94. §-&wk (1) és (2) bekezdése, valamint 102. §-án& (1) bckczdésc alapján az
OLaa ási és tudo~yos bizotts a szak- és felnőttképzést érintó reformprogram
végsrebajtésáshoz szűkséges tórvények módosftásüról szóló T12939. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

mödosítö javaslatot

t,erjeszti el(-.

X. A tórvénsyjavaslat 42. §-ínak (9) bekezdésének b} pontjaa a kiivetk k szerint mbdosul:

f{9j E ffirvény hatálybalé~el egyidejuleg az Fktv.,
„b) 12. §-ának (4) bckezdéseken az „íntézmány akkreditációja" szővc ,rész hclyébe az

j„intézmény-akkreditáselólal ,,intézménvaklaeditációja" sz§vegrész, a (9)beke'rdés6benaz
„intémrnény-aktcre litácis> •s"zóvcrész4jvébeaz.,insté nénva~itslaiös" szóv~ész,

2. A torvényjavaslat 42. §-én4 (9) bekezdése a k~=8 új c) po~ egészül ki, é s egy(rital a
jolenlogsi c}-e) pont mámozása4" pontokra változik:

f(9) E tcr~ hatálybalépésével egyidejűleg az Fkiv,,j
13. 6-ának (2) heke7.désében az ..intézméivakkre&táció" szö"grészhelyébe az

,.intézménvokkreditácaó" ffÁveQ~.a,„uro~n-akkreditáció" sz5ve sz hel~ 8.
, . prow-amakkr"t4ciá" szüvoareszr"

3. A t& vén~davaslat 42 . §-ának (9) bekezd én+elE jelen módosító javaslat 2 . p< tja alapján
átszámozott d) pontja a kóvetkezók szedrAt módosul :

f(9) E törvdny hatdlyóat'épcsével egyídejuleg az Fkty.j
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„dj 19. §-áxfak [(2) bckezdésében a ,progranYaltkretütée r°' űvcgr z h*ébc a
>pr=~gtnm-akkrc+di c ó~ sz&ve a (3) be <Iés~ s ,prog wak~sc eis vogrész
hciyébe a,.,progmm-akitre~eitós" sz5v

	

j l
helvebe 8 .jJ t
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1#1~.7Ú

	

X f~2."

FttaTnke ás.

A javaslat az iz"zxn+xiy- és grogramalcicx ditdcicí kifejczésnek a felnőttképzési tűrvcny ,jelen
tarvényj avaslattal módosítá mnc a kerülö részez t&~ "eslvbelyesséegii korrek ' ó' irányul-

Budapest, 2007 . j~us fi .
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