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T"tsztEItEhtökAsvzony!

Az Oktatási és Tudományos Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102_ § (1)
bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2007, évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló T11296 . számon benyújtott törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elö :

A javaslat 18, §-ónak (1) bekezdése a következők szerint módosul :

[„.18. § (1) A tanki nyvpiac rendjéről szóló - módosított - 2001. évi ~.
torvény (a továbbiakban : Tpr.) 8. §-árak (4)-(5) bekezdése helyébe a kr3vetkez6
rendelkezés lép :

„(4) Az iskolai tairkönyvrendelésnek biztosítania kelt, hogy - az iskoltitól történő tartós
tank"anyu és más tankönyv kölcsönzése, a napköziben, tapulószobába.n elhelyezett
tankönyvek igénybevétele, használt tarukőnyvek biztosítása, illetőleg a tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszeri! iskolai
oktatásban részt vevő minden olyan tanadó részére,, aki
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista (a továbbiakban együtt : sajátos
nevelési igényű),
c) nagykorú és ssIját jogán családi pótlékra jogosult,
d) rendszeres gyermekvédeimí kedvezményben részesőt,

a tankönyvek ingyenesen állionok rendelkezésre (a továbbiakban: normaöv
kedvezmények; az a)-d) pont alattiak együtt: normatív kedvezményre jogosultak) . A
gyermekvédelmi gondoskodásba» részesúlő - neveJ6sx,6J6nAJ, gyermekotthonban, vagy
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más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti
vagy tartős nevelésbe vett tanutó után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
Az iskola igazgatósa felel a nnrmativ kedvezmények biztosításáért .

(5) Abhan a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál
kii kell
a) tartósan beteg, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni -
kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szúrat
meg - a családok támogatásáról szc lö 1998 . évi LX=. törvény IIL fejezetében,
h) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §--a (1)
bekezdésének 29Ia . pontjában

foglaltakat kell atkaimazni.'#j

	 18. á(1)A tar3köny iacrendié 61 szö1a-rrzc~dcrsrtott-2(?L~07.étin	VIl, türvs?ny
(a továbbiakban- Tpr .) 8_ 4-ónak (4)-(6)bekezdése helvébe a kbvetkez6 rendelkezés lén :

"(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskoiától ._t rténá
tartős tankönyv és más tankönyv kölcsönzése. a navköziben, tanulószobábanelhelyezett
tankön ck i én bevétele használt tankövek biztosítása illetőleg a tankönyv k
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszarú iskolai oktatáskun
részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

a) tartósan beteg,
b) testi_ érzdkszervi_ értelmi. beszédfogyatékos. autista_ több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) osa_}chés.fedődés zavarai tnr att a nevelési, tanulási ffalyamatban tartósan és sírt_aYsan

akadályozott (pl_dyslexia_dysgaphia, dy. calculia_ mutizmus, kóros hyoerkinetikus vaa <v káros
aktivitászavar)

d) három-_ vagy tc5bbzvertnekes csalá .dbaél,
e) naQvkorú és saiát jogán családi pótlékra io ósult
g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybenrészesülatankönyvek ingyenesen

á.llianak rendelkezésre (normatívkedvezmények) . A avermekvédeimi gondoskodásban
részesülő-nevelőszülőnél_ gyermekotthonban_ vagy piás bentlakársos intézményben
nevelkedő-ídeialenes hatállyal elhelyezett átmeneti vagy, tartős nevelésbe vett tanuló után
nemvehet+ igénybe a normatív kedvezmény.Az iskola luazQatóta felel a normatív
kedvezrnónyek biztositásáért,

i5') Abban a kérdésben. hog,,r a normatív kedvezményre való Lpgoult	elbírálásánál
kitkell

a) tartósan betegi súlyosan fogyatékos_ három- va tobbgyermekes Családkun él-5,
itat& korú és s

	

'o-,'* családi ótlékr '* .• o u1 .+ M tekinteni - kivév ha a esal di

	

aalékra
való iogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg-a családoktómostatásáról
szóló 1998. évi L3=V,törvény U, fejezetében,

h) sajátos nevelési igényünek tekinteni,,.a,közoktatásról szóló tvrvénv 121, ~-a (1)
baka.-,désénck29, pontjában

c) pszichés fedődés zavarai miatt a nevelési tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozottnak (pl dyslexiadvsaraphia, dysealculia_ rnutizrnus, kórus hygerkinetikus vagy
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te rar tkáros aktivitászavar nteni a ed =ö
szakvéleményben foglaltakat keli alkalmazni .

zakszol keretében kiá lított

6 A 4 beke ésben me határozott normatív kedvezmén
normatív és a normatív kedvezmény körébe nemtatozókedvezményre vonatkozó kérgi rnet,

á1 b n me határozott i én lola on kell bé elenteni Az i én o a `o osulatlanulo sza
iQéevbe vett kedvezményért íoRvzabályban mesehatározott módoz/ felel .

l[ndokolks

.A ,jauasJat meghatározza az l$ény elb"Iásáriak eluei4
kérdéseit-

Budapest, 2006_ november 29 .

r én elei kell A

és eljárá"nak legfontosabb

dr_ Szabó Zoltán
elnök
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