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Bizottsági Módosító jovaslaí

Az Oktatási és Tudományos Bizottság a Házszabály 94 . § (I) bekezdése és 102 . § (1)
bekezdése d apján a Magyar Köztársaság 2007 . évi ko]tséeyetését ~alapozó egyes
törvények módosításáról szóló T11296_ számon benyújtott törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elb :

A javaslat 18 . §-ának (2) beke ;,riése akOvetkezők szerint rnödosul :

„(2) A Tpr. 8. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) Ha az iskola a [Tartós] tankönyvet, 'szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt
tankönyvkölcsönzés útján [lehetl adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába
jadni.l [Ha az iskola a normatív kedvezmény biiztositását tankönyvkölcsönzéssel oldia
meg, a tankönyvet], a használat ioaát a tanulói jogviszony fennállása_ alatt addig az időpontig
kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a
felkészítés folyik, illetve [haj az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni[, a tanulói
jogviszony fennAIMsa matt]_ A tanuló, illetve a kiskorú tanuló gTüője köteles a tankönyv
elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni . Nem kell megtéríteni
a [tankdnyv, munkatankőnyvl rendeltetésszerü használatlálból származó értékcsökkenést .
A kolcsánzött tankönyv, szótár, szovejQvüitemény, atlasz a tanuló részére értékesíthető. A
tankönyvkölcsönzéssei, a tankönyv=értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával
okozott kár megtéritésével, a kártérítési kotelezettség mérséklésével, illetve elengedésével
összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni.-
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Budapest, 2006, november 29 .

Indokolás

A javaslat m ,eghatároaz- az igény e/bírálásának elveit, és eljárásának legfontosabb
kérdéscü,

Dr. Szabó Zoltán

a bizottság elnöke
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