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Módrisító javaslat !

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök- Úr!

A felsőssktatrfsrríl szóló 2,905. évi CX;I= törvény. modasrtasaír+ál sZCíld, T/1645'77.
számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-
ának (I) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kl3vetkez8

módosító javaslato t

terjesztem elő.

1. A törvényjavaslat 23. §-ának a kővetkező (3) bekezdéssel való kiegészítése javasolt:

(3) Az Ftv. 107. 4-a a következő (7) bckezdéas l egésztil ki, eayideiű1eg az eredeti
bekezdés jelölése( . )_bekezdésreváltozik:

"M A magyarországi felsőoktatási intézmények által kiitelezóen használt nyonitatván k
előállítását és forgalomba lzazatalát – ide éríve annak a " szolgáltatási tevékenysé g
megkezdésénekés falutatásának általános szabályairól szőlő fórvény szerintihatáron~váló

ol : tatásn " ás ke - ében történő rne ap ósillását is – a reisztrációs kö .• nt e edél ezi.

OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYO S
BIZOTTSÁG

bál előíráso

Indokolás

ellelés hián "ben

A javaslat a felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok esetében
garantálja azok jogszabályi elő írásoknak való megfelelését, ezzel segítve a felsőoktatási
intézmények munkáját. A javaslat egyben garantálja a biztpnságí okmányok (oklevél,
oklevélmelléklet, stb .) elgrységességét ,
A rendelkezés egyben megteremti az összhangot a szolgáltatási tevékenység megkezdéséne k
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI . törvény elő írásaival is . A
rendelkezés a hivatali beavatkozás elkerülése érdekében meghatározza az engedély
megtagadásának korlátait is . Az engedélyezés megtagadására a jögszabályokban elő írt
tartalmi illetve biztonsági követelmények figyelmen kívül hagyása esetén kerülhet sor .
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2. A törvényjavaslat 47. §-ának a következő r) ponttal való kiegészítése javasolt,
egyidejűleg az eredeti r) pont jelölése s) pontra változik:

[Az Ftv.1

"r) a 153. g f 3 ?bekezdés18.pontjának"rIOT_	 {7) hekezddsl^' szövegrésze helyébe á"TI07_
f 7" szövegrész,"

Ln,dakolás

Az Ftv . belső hivatkozásainak koherenciáját szolgáló, az I . pontban javasolt módosításhoz
kapcsolódó jogtechnikai változtatás.

Budapest; 2009. november p
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