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Eizottsé~i.rrandoaitó lavaslat

A plázszabáiy 94. §-ának (1) ~s (2) bekeadése, v~int 102. §-ának (1) bckezdésc alapján az
Oktatási és tud~ yos bzzottság a saak- és felnSttké~t érint$ refornaprogram
végrebajtásábaz szak~ tőrvények mbdosításÁ"l szóló Tl2939. w ámú tórvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatoi

1. A törvényjavaslat 3. §-ának (3) bekezdésében az Szt. 4. §-a (3) bekezdésének új dl

	

tja a
kővetk«z k szerint módosul:

„d) létmho= a c+eagionáíis [tertlietjfellesztési tan escakkal cgysittműkődő Míonalis szakképzési
feladate11m4st koordináló, a szakképzés mizz ségi fejlesztésén ~tő - a kúl#n töxvérnyben
szabaly«ott - bizottságokat, és az oktatásért felelós mini,,~cl ogyittt gondoskodik műkődési
felteteicikcnek biztosításáról."

2. A tbrvényjavaslat 6. §-ában az Szt. 10. § a (1} bekezdésének a) pontja a k4vetkezök a =rint
módosul .-

,a) a szakképesítés <:>]KJ-bm szer+eplő awnosftó szárna, meguevezésc és a hozzzáu.-endett F1-OR_[

3. A törvényjavaslat G. §-*ban az Sit. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja a kSvetk k szerint
módosai.

„e) a szaklképesités, szakképesítés-elágazás, rés*)szakkópesítés, szakképesités-ráépMés
szakmai követelményei, az elérhető krcditek mennyisége, továbbá a képzési feladatok teljesftéséhez
szákcéges eszközök minimumát xaegEtaiámzó ~s z- és felszerelései jegyzék,"
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4. A Orvényjavaslat 8. §-ában az Szt. 12. §-a (2) bekezdésének harmadik mvadata a
kilvetkez6k szerint mdrdasub

„A speciális s7c kipkolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint a közoktatási
tőrvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban résztvévők számára rész[-
]c7^kképesités megrz isire irányuló felkészítés is folt"

S. A törvényjavaslat 21. §-ában az Fkty. 26. §-a új (2) bekenésének h) pontja a kővetké xők
szerint mórlatul :

„b) a tártnog~tt gjc~[ )-~át vag3r egyéni válla]kozői igazolvány számát vagy bírósági
nyilvántartási számát, ő»ké >mi4nyxat vagy ónkormányzati társulás törzskönyvi nyilvántartási
szánmát, Valamint fé : lué3ttk ésí inté-annény ~ón 8lkkté ditácn<>s Inát,"

6. A törvényjavaslat 28. §-óban az Szbt. 41A . §-a (1) bekezdésének ag) pontja a kóvetkezókk
szerint módosul :

„ai) felsőoktatási intézmdny esetében a 2005 . évi C

	

í3 . tárvény 35. §-~ (2) bekezdése
szorinti intézményi azonosítóját (a továbbiakban: OM_( ]azonosító);'

fi. A töérOnyjavaslat 28. §-óban az Szht. 41A. §-a (2) bekezdé 6nek ah) pontja a k+Bvetkezók
szerint módosul:

,,ah) fcl~ktatásí iütér=é iy ese~ ag j2005. év C] l[ OrvéEny 35. §-úrik (2) bekezdése
szerinti intézményi azonosítóját (a továbbiakban:] OMj[ jazonosftd pj°"

8. A törvényjavaslat 35. §-ában az Szht. 15. §-a (3) bekezdésének a) pontja a kővetkezők
szerint módosul :

,,4q) a támogatásban réarszesM6 adatait (név, cfm, sédszám és stati=6kai számjel), szakképi#
ískolÁnak az OM_l jazonositőját is,"

9. AA tórvéEnyjavaslat 37. §-éban az Szht. 29. §-Anak b) pontja a kóvetkexák sxeríxnt módosul.*

°,h) féagWkoztatotti f tsz'amkaak számítás-kor a 2004 . evi XXIV. tőrvény szerinti partner-- +ós
kapcsoládö vállalkozások munkav{aDalé inak lé6tszámát figyelmen kívül kell hagyni."'
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10. A türvényjavaslat 39. §-ban az Szht. 31 . §=a a k#ve1t~kszerint módosult

„31 . § A. 4. § (5) bekczdésbcn és az 5 . § (2) bekealdee a) pontitban mcgW rozott fejlesztési
tAtmogatas nyújthatd vaSyow émékű JoSok kózé sorolható szoftver elhasználási jog megszerzcsére,
Wave szclletmí termékek kőzé sorolható szellemi jogvédelemben részesűló szoftver[ jterm4k
beszerzésérc is."

11. A törvényjavaslat 42. -Anak (g) bekezdése a kűvetk u 0 ponttal észül ki, ezzel
egyidejűleg az~) pontok m elölése Z>4) pontokra változik:

` Budapest, 2007. június 6 .

Indokolás:

Ajavaslat a ma~ hciycsü s szabályairaa figyclcmmel tőrtéx nyclvhclyességi és a tőrvényben
fannállö belsó koh«meiazavar megs4nteté éare irányu16 kc}rrekciöt tartslmaz .
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