
T/8672/37. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
Gazdasági bizottságának 

 
 

Önkormányzati bizottságának 
 
 
 

a j á n l á s a 
 

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítására benyújtott 

T/8672. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága valamint az 
Önkormányzati bizottsága megvitatta a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. 
törvény (a továbbiakban: tprt.), valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Kt.) módosítására benyújtott, T/8672. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/8672/6-36. számú módosító javaslatokat. 
 
A Foglalkoztatási és az Emberi jogi bizottság az ajánlást a 2004. március 8-i ülésén 
tárgyalja. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 



 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a 
törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a tprt. 2. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /1. § (1) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 
tprt.)  2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus 
adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban 
meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak. A tankönyv címlapján fel kell 
tüntetni: „Jóváhagyott tankönyv”. A digitális tananyag jóváhagyására - ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik - a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni." 
 

T/8672/34/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/34/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.   Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a tprt. 2. §-át új 
(2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "1. § (1) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 
tprt.) 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



 „(1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus 
adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban 
meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak. A digitális tananyag 
jóváhagyására - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a könyv tankönyvvé nyilvánítására 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.[„] 
 
 (2) A könyv tankönyvvé nyilvánsítását a szerző, vagy a kiadó kérheti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/12/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a tprt. 2. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A tprt. 2. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(5) A könyv tankönyvvé nyilvánításáról és a tankönyvvé nyilvánítás 
megszüntetéséről [első fokon] - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az Országos 
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) javaslatára az 
oktatási miniszter dönt. A Vizsgaközpont felettes szerveként az oktatási miniszter jár el. Az 
eljárásban - jogszabályban meghatározottak szerint - közreműködik az Országos Köznevelési 
Tanács, valamint a Tankönyv és Taneszköz Iroda." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a 
törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a tprt. 2. § (6) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /(2) A tprt. 2. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) A szakképzés szakmai tankönyveit a szakképesítésért felelős miniszter (a 
továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter) a Vizsgaközpont szakvéleményének 
kikérése után nyilvánítja tankönyvvé, illetve dönt a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről. 
A szakképesítésért felelős miniszter ezt a jogát az általa felügyelt államigazgatási szervre, 
illetve az oktatási miniszterrel kötött megállapodással a Vizsgaközpontra átruházhatja. Az 
eljárásban – ideértve az oktatási miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 
tankönyveinek jóváhagyását is, jogszabályban meghatározottak szerint - közreműködik a 
Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács." 



 
Indokolás: Lásd a T/8672/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a 
törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 3. § (3) bekezdése bevezető szövegének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az oktatási miniszter - költségvetésének terhére - a nemzetiségi oktatás, [és] az 
alapfokú művészetoktatás a két tanítási nyelvű iskolák tankönyvellátásának biztosítása 
céljából " 
 

T/8672/16/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/16/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a 
törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 3. § (3) bekezdését új c) ponttal kiegészíteni javasolják (a 
javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (3) Az oktatási miniszter - költségvetésének terhére - a nemzetiségi oktatás és a két 
tanítási nyelvű iskolák tankönyvellátásának biztosítása céljából / 
 
 "c) megállapodást köthet tankönyvkiadóval a tankönyv előállítására, illetve 
tankönyvforgalmazóval a kis példányszámú alapfokú művészetoktatási tankönyveknek az 
iskolák részére történő értékesítésére (a továbbiakban: kis példányszámú alapfokú 
művészetoktatási tankönyvforgalmazás)," 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/16/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja



- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 3. § (5) bekezdése 
bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) Az oktatási miniszter - költségvetésének terhére - a sajátos nevelési igényű 
tanulók, továbbá az osztatlan, vagy részben osztott általános iskolákban tanulók kis 
példányszámú tankönyvekkel történő tankönyvellátásának biztosítása céljából 
 
 a) nyilvános pályázatot írhat ki tankönyv megírására, tankönyvkiadás támogatására,  
 
 b) megállapodást köthet tankönyvkiadóval a tankönyv előállítására, illetve 
tankönyvforgalmazóval a tankönyveknek az iskolák részére történő értékesítésére (a 
továbbiakban: kis példányszámú speciális tankönyvforgalmazás)." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a 
törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 3. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A (2)-(3) bekezdés b), a (3) bekezdés c) pontjának és az (5) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában kis példányszámú az a tankönyv, amelyet kevesebb, mint ezer példányban 
kell egy tanítási évben forgalomba hozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a 
törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 3. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 



 
 "(6) A (2)-(3) bekezdés b) pontjának és az (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásában 
kis példányszámú az a tankönyv, amelyet kevesebb, mint ezer példányban kell egy tanítási 
évben forgalomba hozni. Ettől a miniszter – ha másképp a tankönyvellátás nem biztosítható – 
eltérést engedélyezhet, illetve a kiadókkal tankönyvek kidolgozására szerződést köthet." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

10.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 3. § (7) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) Az oktatási miniszter, illetve a szakképesítésért felelős miniszter pályázatot írhat 
ki elektronikus adathordozón rögzített [tananyag] tankönyv elkészítésére és forgalmazására, 
illetve az iskolák részére történő eljuttatására." 
 

T/8672/22. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kiadó vállalja 
 
 a) a tankönyv elektronikus úton történő átadását  a Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége részére (a továbbiakban: Szövetség), a Szövetség megkeresésére, az e 
törvényben meghatározott feltételek szerint, 
 



 b) a tankönyvnek az oktatási miniszter által meghatározott összeghatáron belüli 
fogyasztói áron történő értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében. 
 A kiadónak a csak papíralapon meglévő könyvek elektronikus formában való 
előállítása során felmerülő költségeire állami forrásból kell fedezetet biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

12.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az oktatási miniszter - a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete 
véleményének kikérésével - meghatározza azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói 
ár (a továbbiakban: árkorlát) alkalmazása esetén a tankönyv nem kerülhet fel a 
tankönyvjegyzékre. A szakképzés szakmai tantárgyainak tankönyvei tekintetében az oktatási 
miniszter az árkorlátot a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével határozza meg. Az 
árkorlát meghatározásakor a tankönyv-előállítás és -forgalmazás tényleges és várható 
költségeit, így különösen a tankönyv terjedelmét, kivitelezését, várható példányszámát kell 
mérlegelni. [Az oktatási miniszter több összeghatárt is meghatározhat.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. § (7) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(7) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha utóbb állt be olyan 
körülmény, amely miatt a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet el kellett volna 
utasítani.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja



- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

14.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. § (7) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha [utóbb állt be olyan 
körülmény, amely miatt] utóbb bebizonyosodik, hogy a tankönyvjegyzékre kerülés iránti 
kérelmet el kellett volna utasítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

15.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 2. §-ában a tprt. 4. §-át új (10) bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 /2. § A tprt. 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(10) A tankönyvjegyzékben nem szereplő, de tankönyv céljára szolgáló könyvek 
címlapján fel kell tüntetni: „Nem jóváhagyott tankönyv”." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/34/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

16.   Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új (2) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 2. § eredeti szövege az (1) 
bekezdés jelölést kapja): 
 
 "(2) Az oktatási miniszter felelőssége előmozdítani a tankönyvellátás rendszerének 
olyan formálódását, hogy a tankönyvpiac résztvevői optimális szerepet vállaljanak a 
döntéshozatal és a lebonyolítás folyamataiban. Ezen szándékkal
 
 a) a miniszter bátorítson kezdeményezéseket, hogy az iskolák tanszemélyzete, a szülők 
testülete és az önkormányzat illetékes szerve együttesen mérlegeljék a tankönyv kiválasztását, 
 



 b) a miniszter ösztönözze a könyvkiadók piaci versenyét a takarékosabb vételár és a 
tartósabb minőség érdekében. 
 
 c) a miniszter jutalmazzon eljárásokat a tankönyvek ismételt, éveken át történő 
használata céljából, amikor azt a tanulónak is érdeke gondosan megőrizni és magasabb 
értékben visszaváltani az iskolaév végén." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 3. §-ában a tprt. 7. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /3. § A tprt 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább 
huszonöt százalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező 
olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv 
vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón 
rögzített [tananyag] tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba 
állományába kerül." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

18.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek a 
tankönyvjegyzékben, a szakmai munkaközösség, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az 
iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet 
felvenni. Az egyetértés megadásához az iskolai szülői szervezet, illetve a diákönkormányzat 
kérheti, hogy az iskola szerezzen be a könyvről szakértői véleményt." 
 



Indokolás: Lásd a T/8672/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.   Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tartós 
tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobában elhelyezett 
tankönyvek igénybevétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - 
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki  
 
 a) tartósan beteg, 
 
 b) sajátos nevelési igényű, 
 
 c) három- vagy többgyermekes családban él,  
 
 d) egyedülálló szülő által nevelt, 
 
 e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
 
 f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 
 
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A normatív 
kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A további 
kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy 
főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
másfélszeresét." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/12/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

20.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (4) 
bekezdés c) pontjának és (5) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 



 "(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő 
kölcsönzés, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a 
tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő minden olyan tanuló részére, aki 
 
 a) tartósan beteg, 
 
 b) sajátos nevelési igényű, 
 
 c) [három] két - vagy többgyermekes családban él,  
 
 d) egyedülálló szülő által nevelt, 
 
 e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
 
 f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 
 
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A normatív 
kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. 
 
 (5) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál 
kit kell  
 
 a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, [három] két- vagy többgyermekes családban 
élő, egyedülálló szülő által nevelt, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak 
tekinteni - kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt 
szűnt meg - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében, 
 
 b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) 
bekezdésének 28. pontjában    
 
foglaltakat kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

21.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (4) 
bekezdése záró szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő 
kölcsönzés, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a 
tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő minden olyan tanuló részére, aki 
 



 a) tartósan beteg, 
 
 b) sajátos nevelési igényű, 
 
 c) három- vagy többgyermekes családban él,  
 
 d) egyedülálló szülő által nevelt, 
 
 e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
 
 f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 
 
 a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények), ha erre a 
tanuló, illetve a szülő a család szociális helyzete alapján igényt tart. A normatív 
kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg." 
 

T/8672/13/2. és 13/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. és a 23. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/13/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezmény[re]t, valamint további 
tankönyvtámogatás iránti igényt az oktatási miniszter által kiadott igénylőlappal lehet 
bejelenteni. Az igénybejelentő lap aláírásával – további igazolások benyújtása nélkül – a szülő 
vagy a nagykorú tanuló felelősséget vállal a feltüntetett adatokért. A valóságnak meg nem 
felelő adatok alapján igényelt támogatás esetén az intézményi SZMSZ szerint kell eljárni. 
[való jogosultságot 
 
 a) a  családi pótlék folyósításának igazolásával,  
 
 b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt 
megszűnt 
 ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolással,  
 bb) egyedülálló szülő esetén a szülő által tett nyilatkozattal, 
 
 c) sajátos nevelési igény esetén – a súlyos fogyatékosság kivételével - a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleményével, 
 



 d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozattal 
 
kell igazolni. A normatív kedvezményre való jogosultságot és a jogosultság jogcímét a 
szülő, a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló írásban benyújtott 
nyilatkozatával és a folyósított családi pótlék összegének - egyéb esetben az igazolás, a 
szakvélemény, a határozat - bemutatásával kell dokumentálni. A bemutatás tényét és a 
családi pótlék összegét az iskola rávezeti a szülő, illetve a tanuló nyilatkozatára.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/13/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

23.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) A[z igényjogosultságot] tankönyvtámogatás iránti igényt az iskolai 
tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben a (6) bekezdés 
szerinti iténylőlap felhasználásával kell bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjá[ról]nál, [az 
igény igazolásának módjáról] az iskola legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles 
értesíteni [a] minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, 
kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem 
alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont 
eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív 
hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - beleértve az iskolaváltást is - az iskola a 
tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre 
bocsátásával teljesítheti az igényt. Az iskola a (4) bekezdés a)-f) pontjainak megfelelő 
igények kielégítését követően a benyújtott további igényeket a rendelkezésére álló tárgyévi 
tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembe vételével 
helyileg szabályozott módon bírálja el." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/13/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

24.   Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által 
meghatározott időben - jogszabályban meghatározottak szerint - kell bejelenteni. Az 



igénybejelentés időpontjáról, az igény igazolásának módjáról az iskola legalább tizenöt nappal 
korábban, írásban köteles értesíteni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő 
jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az 
igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az 
igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói 
tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - 
beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, 
tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/12/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

25.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (7) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által 
meghatározott időben kell bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjáról, az igény igazolásának 
módjáról az iskola legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles értesíteni a tanulót, 
kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 
az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, 
ha [az igényjogosultság] valaki az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után [állt be] 
vált igényjogosulttá. Ha a tanuló [az igényjogosultság a tanulói] tankönyvvásárláshoz 
nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után [áll be] vált igényjogosulttá - 
beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, 
tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

26.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 4. §-ában a tprt. 8. § (8) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /4. § A tprt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 



 "(8) Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja 
meg, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott 
tantárgyból [a helyi tanterv alapján a felkészítés] a tanuló oktatása folyik, illetve ha az adott 
tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló, 
illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó 
kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv 
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. A tankönyvkölcsönzéssel, a 
tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési 
kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola szervezeti 
és működési szabályzatában kell meghatározni. A szabályozásnál az iskolai szülői szervezetet 
(közösséget) egyetértési jog illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

27.   Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "8/A. § (1) Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában 
alkalmazott tankönyvek[,] az egész tanítási év során az iskola tanulói részére 
megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai 
tankönyvellátás feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az 
iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy 
annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai 
tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a 
tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az 
iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

28.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/A-8/B. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolják  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 



 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése/ 
 
 "8/A. § [(1) Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az 
iskolában alkalmazott tankönyvek, az egész tanítási év során az iskola tanulói részére 
megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai 
tankönyvellátás feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az 
iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy 
annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai 
tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a 
tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is 
az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át.] 
 
 (2) Az iskola a tankönyvellátás feladatainak végrehajtására - ha arról vagy egy 
részének elvégzéséről nem saját maga gondoskodik - egy vagy több tankönyvforgalmazóval 
megállapodást köt (a továbbiakban: tankönyvellátási szerződés). A tankönyvellátási 
szerződést minden év február utolsó munkanapjáig kell megkötni, illetve szükség szerint 
módosítani. Tankönyvellátási szerződés olyan tankönyvforgalmazóval köthető, amelyik a 
kiadótól kapott igazolás alapján rendelkezik a tankönyv forgalmazásának jogával. [A 
tankönyvellátási szerződés megkötéséhez be kell szerezni az iskolai szülői szervezet 
(közösség) egyetértését.] 
 
 (3) Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő 
alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a 
tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv 
használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek 
bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált - az e tényről kiállított 
iskolai igazolás felmutatásával - az új iskolában alkalmazott tankönyvet a 
tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. 
 
 (4) Ha az iskola a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól értékesítésre átveszi, a 
tankönyvforgalmazó nevében értékesíti azokat. A beszedett vételárral elszámol a 
tankönyvforgalmazónak. A hibás teljesítésért - a tankönyvek darabszám szerint történő 
átadását kivéve - a tankönyvforgalmazó felel.  
 
 (5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az iskolát díjazás illeti meg. A díjazás 
összegét a tankönyvforgalmazó fizeti ki [az iskola részére. A díjazás összegéből kell az 
iskolának] a tankönyv értékesítésben közreműködő személynek és a tankönyvfelelősnek a 
díjazásá[t]ra [kifizetni kivéve, ha a feladatellátásban való közreműködés valamelyikük 
munkaköri feladata]. 
 
 8/B. § (1) A tankönyvellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg, 
azzal a megkötéssel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell: 
 
 a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát; a tankönyvforgalmazó azonosító 
adatait (név, cím, székhely, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve), a Tankönyves 
Vállalkozók Országos Testületének kódszámát, 
 
 b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait,  
 
 c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól, 



 
 d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés 
kereteit, 
 
 e) annak a személynek a nevét, aki a tankönyvforgalmazó, illetve az iskola részéről (a 
továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős) a tankönyvellátás végrehajtásáért felel, 
 
 f) szükség esetén a használt tankönyvek visszavásárlásával és forgalmazásával 
kapcsolatos feladatmegosztást, 
 
 g) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók 
ellátására. 
 
 (2) Ha az iskolai tankönyvellátásban tankönyvforgalmazó vesz részt, az iskola  
 
  a) a forgalmazónak átadja a tanulók[nak a (3) bekezdésben felsorolt adatait] 
névjegyzékét, a tankönyvek tanulókra lebontott címlistájával, 
 
 b) tájékoztatja a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét a tankönyv értékesítésének 
helyszínéről, valamint az értékesítés időpontjairól, 
 
 c) a tankönyvellátási szerződésben meghatározottak szerint helyet biztosít az 
értékesítéshez, illetve a tankönyvek biztonságos őrzéséhez. 
 
 [(3) A tankönyvellátási szerződés keretei között a forgalmazó jogosult 
nyilvántartani a tanulók következő személyes adatait: a tanuló neve, 
diákigazolványának száma, ha a tanulónak nincs diákigazolványa az anyja neve és a 
születési ideje, továbbá minden tanuló esetén az iskolai tankönyvellátás keretében 
megvásárolt tankönyvek, illetve a vételhez kapott támogatás összege. A személyes 
adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő 
tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására használhatók fel. Az e bekezdés 
alapján átadott személyes adatok az átadásuk napját követő tizenkettő hónapig 
tárolhatók.] 
 
 (4) Ha az iskolai tankönyvellátást nem az iskolában szervezik meg, a 
tankönyvforgalmazónak - a megállapodásban meghatározottak szerint - biztosítania kell a 
tankönyv-értékesítés elkülönített megszervezését." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

29.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/D. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 



 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése/ 
 
 "8/D. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai  
tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség közreműködésével is megszervezheti. Ha 
az iskola a Szövetség közreműködését kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a 
tankönyvrendelést a Szövetségnek kell megküldeni. A tankönyvrendelések összesítése alapján 
a Szövetség megkeresi az érintett kiadót, kérve, hogy a kívánt tankönyvet elektronikus úton 
bocsássa a rendelkezésére. A megkeresésben pontosan meg kell határozni, hogy a kért 
tankönyvet melyik iskolában, hány példányban kívánják megküldeni. A kiadó a megkeresést 
tíz napon belül köteles teljesíteni. Ha a kiadó önhibájából a megkeresésnek nem, vagy késve 
tesz eleget, a tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékből." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

30.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 5. §-ában a tprt. 8/E. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 
 /5. § A tprt. a következő címmel és 8/A-8/E. §-sal egészül ki: 
 
 „Az iskolai tankönyvellátás megszervezése / 
 
 "8/E. § A kis példányszámú nemzetiségi, művészeti, szakmai, speciális 
tankönyvforgalmazás keretében az iskolák részére eljuttatott tankönyveket az iskolai 
könyvtárban, könyvtárszobában kell elhelyezni, és könyvtári kölcsönzés útján kell a 
tanulókhoz eljuttatni. A tankönyv az iskolai könyvtártól megvásárolható az iskola szervezeti 
és működési szabályzatában meghatározott feltételekkel és használati idő eltelte után." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

31.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 6. §-ában a tprt. 8/F. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /6. § A tprt. a következő címmel és 8/F. §-sal egészül ki: 
 
 „Összeférhetetlenség / 



 
 "(3) Az iskolai, illetve a tankönyvválasztásban közreműködő pedagógus és az iskolai 
tankönyvellátás szervezésben közreműködő személy az iskolai tankönyvellátásban részt vevő 
tankönyvkiadótól, tankönyvforgalmazótól juttatást, kedvezményt semmilyen formában nem 
fogadhat el." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

32.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében a tprt. 15. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolják: 
 
 "7. § (1) A tprt. 15. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép: 
 
 „15. § (1) A közgyűlésen a Testület minden tagja tanácskozási és – a tankönyvpiaci 
súlyát is figyelembe véve – szavazati joggal jogosult részt venni. 
 
 (2) A közgyűlés ülésén - az alapszabályban meghatározottak szerint - tanácskozási 
joggal részt vehet az Országos Köznevelési Tanács, a Közoktatás-politikai Tanács, az 
Országos Szakképzési Tanács, az Országos Kisebbségi Bizottság, az Országos Diákjogi 
Tanács, az Országos Szülői Érdekképviseleti Tanács, az oktatási miniszter és a 
szakképesítésért felelős miniszter egy-egy képviselője.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

33.   Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdését - a Kt. 11. § 
(2) bekezdését érintően – új b) ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /9. § (1) A törvény hatálybalépésének napján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kt.)/ 
 
 "b) a Kt. 11. § (2) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „A tanulószerződés megkötésekor, az abból eredő jogok és kötelezettségek 
teljesítésekor az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.”" 



 
Indokolás: Lásd a T/8672/12/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

34.  Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Révész Máriusz képviselők 
a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés c) pontjában a Kt. 14. § (2) bekezdése d) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 /9. § (1) A törvény hatálybalépésének napján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kt.) 
 
 c) a Kt. 14. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A szülő kötelessége különösen, hogy]/ 
 
 "d) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 
részükre a szükséges tájékoztatást megadja," 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

35.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés f) pontjában a 
Kt. 95/A. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § (1) A törvény hatálybalépésének napján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kt.)/ 
 
 "f) a Kt. 95/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés 
keretében vizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben a maximális osztály-, 
csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, [a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmára] az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó 
rendelkezésekben és a minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 
megtartását, továbbá jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési 
hatósági jogköröket.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/12/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 



 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

36.  Tatai-Tóth András képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a 
törvényjavaslat 10. §-át – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 10. §-át érintően – új (1) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 10. § eredeti szövege a (2) 
bekezdés jelölést kapja): 
 
 "10. § (1) E törvény hatálybalépésének napján a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 10. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „10. § Az alaprész e törvény 8. §-ának (2) bekezdése, 9. §-ának (1) bekezdése által 
előírt kötelezettségek, valamint a szakképzés fejlesztését célzó, Kormány által elrendelt 
központi program teljesítését szolgáló előirányzat elkülönítését követően fennmaradó 
részének legalább 66 százalékát decentralizált keretként a régiók számára kell biztosítani. A 
decentralizált keretet az alaprész éves költségvetési törvényben meghatározott eredeti 
előirányzata alapján kell megállapítani.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/33. sz., valamint a T/8672/35. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

37.  Tatai-Tóth András képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő  a 
törvényjavaslatot új 11. §-sal – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (5)-(7) bekezdését érintően - 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "11. § E törvény hatálybalépésének napján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-a a következő (5)-(7) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének 2003. december 31. 
napjáig keletkezett többletbevételei fel nem használt részéből ötszázmillió forintot a határon 
túli magyarok szakképzésének és felsőoktatásának támogatására a Határon Túli Magyarok 
Hivatala használhat fel. 
 
 (6) A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének 2003. december 31. 
napjáig keletkezett maradványa (5) bekezdés szerint csökkentett részének 30-30 százaléka 



2005., illetve 2006. évben, további 40 százaléka 2007. évben az e törvényben meghatározott 
célokra használható fel. 
 
 (7) A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből 2004. január 1-jét követően keletkező 
maradvány az adott tárgyévet követő március 31-ig használható fel." 
 

Indokolás: Lásd a T/8672/32. sz., valamint a T/8672/36. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. március 4. 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke  
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 


	Önkormányzati bizottságának

