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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban : Oktatási
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, valamint Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta a tankönyvpiac
rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII. törvény módosításáról szóló, T/2932. számon
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T12932144-56. számú kapcsolódó
módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Tprt. : a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII. törvény

1 . Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr . Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő képviselő -
kapcsolódva Zsigó Róbert képviselő T/2932/41 . számú módosító indítványához (T/2932/43 .
számú ajánlás 1 . pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában a Tprt. 2 . § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :
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és számvevőszéki bizottságának
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/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, továbbá felvettek az oktatási
programcsomagok (pedagógiai rendszerek) hivatalos [tankönyv]jegyzékébe ra továbbiakban :
jegyzék] . A tankönyv borítóján vagy a belső címoldalon, jól látható módon fel kell tüntetni a
tankönyvvé nyilvánítás tényét, a jogerős határozat számát, időpontját . A digitális tananyag
jóváhagyására, illetve az oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként jóváhagyott
információhordozó tankönyvvé nyilvánítására [- ha jogszabály másképp nem rendelkezik -]
a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T/2932/47 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer János, Bókay
Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr. Jánosi György képviselő T/2932/39 . számú
módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 2 . § (1)
bekezdésében a Tprt . 4. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/2 . § (1) A Tprt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal elkészíti a tankönyvek
hivatalos jegyzékét és közzéteszi azt az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján,
továbbá gondoskodik a jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről . A tankönyvek
hivatalos jegyzékébe fel kell venni [az oktatásért felelős miniszter által kiadott oktatási
programokat (pedagógiai rendszereket) is] a tankönyvvé nyilvánított digitális tananyagot
és az oktatási program (pedagógiai rendszer részét alkotó tankön vé a 'lvánított
információhordozót ."

Indokolás : Lásd a T/2932/56. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3 . Dr. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán,
Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes,
dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth
Tibomé dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr . Jánosi
György képviselő T/2932/39 . számú módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 9 .
pontja) - a törvényjavaslat 2 . § (1) bekezdésében a Tprt. 4 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását j avasolj a:

/2. § (1) A Tprt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal elkészíti a tankönyvek
hivatalos jegyzékét és közzéteszi azt az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján,
továbbá gondoskodik a jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről . A tankönyvek
hivatalos jegyzékébe fel kell venni a tankönyvvé nyilvánított digitális tananyagot és az
oktatási program (pedagógiai rendszer) részét alkotó, tankönyvvé nyilvánított
információhordozót az oktatásért felelős miniszter által kiadott oktatási programokat
(pedagógiai rendszereket) is . Azt az oktatási programot (pedagógiai rendszert), amelyet az
oktatásért felelős miniszter a közoktatásról szóló törvény 95 . &-a (1) bekezdésének j ont a
alaptáv, a jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatása után -kiadott, a tankönyvek
hivatalos jegyzékébe fel kell venni ."

Indokolás : Lásd a T/2932/52 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Dr. Pálinkás József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő - kapcsolódva
dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr . Pósán László, Révész Máriusz, dr . Hoffmann Rózsa,
Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Potápi Árpád képviselő T/2932/13 . számú
módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 11 . pontja) - a törvényjavaslat 2 . § (1)
bekezdésében a Tprt . 4. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/2. § (1) A Tprt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal elkészíti a [tankönyvek] az
oktatásért felelős miniszter által kiadott, a Ktv . 85 . & (1) bekezdés i) pontja szerinti oktatási
programcsomagok (pedagógiai rendszerek) hivatalos jegyzékét és közzéteszi azt az Oktatási
és Kulturális Minisztérium honlapján, továbbá gondoskodik a jegyzék folyamatos
felülvizsgálatáról és frissítéséről . [A tankönyvek hivatalos jegyzékébe fel kell venni az
oktatásért felelős miniszter által kiadott oktatási programokat (pedagógiai rendszereket)
is .] A tegyzéken fel kell tüntetni az oktatási programhoz (pedagógiai rendszerhez)
rendelkezésre álló valamennyi elemet ."

Indokolás : Lásd a T/2932/46. számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5 . Dr. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán,
Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes,
dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr . Jánosi
György képviselő T/2932/31 . számú módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 32 .
pontja) - a törvényjavaslatot új 5. §-sal - a Tprt. 9 . § (1) bekezdését érintően - kiegészíteni
javasolja :

"5. § A Tprt. 9 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A Tankönyves vállalkozók Országos Testületének (a továbbiakban : Testület)
feladata, hogy e törvénynek, más jogszabályoknak és a Testület alapszabályának megfelelően
előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a
gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését a
tankönyvkiadás és a tankönyvforgalmazás területén. A Testületi tagság önkéntes .""

Indokolás: Lásd a T/2932/50 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az OktatásibizaeKyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné
dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr .
Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr .
Jánosi György képviselő T/2932/31 . számú módosító indítványához (T/2932/43 . számú
ajánlás 32. pontja) - a törvényjavaslatot új 5. §-sal - a Tprt. 9 . § (1) bekezdését érintően -
kiegészíteni javasolja :

"5 . ~ A Tprt . 9. ~-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének (a továbbiakban : Testület)
feladata, hogy e törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályának megfelelően
előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a
gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését a
tankönyvkiadás és a tankönyvforgalmazás területén . A Testületi tagság önkéntes .""

Indokolás : Lásd a T/2932/54/1 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosítójavaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője eKyetért

7 . Dr. Sándor Klára képviselő, valamint Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi
Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András képviselő T/2932/37 . számú módosító indítványához
(T/2932/43 . számú ajánlás 18 . pontja) - a törvényjavaslatot új 5. §-sal - a Tprt. 10 . § (2)
bekezdését érintően - kiegészíteni javasolja:

"5 . $ A Tprt . 10. ~-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„10 .	(2) A Testület nyilvántartást vezet a tankönyvkiadással és
tankönyvforgalmazással összefüggő tevékenységről, az üzleti érdekek tiszteletben tartásával .
Összegyűiti a tankönyvkiadásra és tankönyvforgalmazásra vonatkozó közérdekű adatokat, és
hozzáférhetővé teszi azokat. A Testület által e körben nyilvántartott és kezelt adatokat e
törvény melléklete tartalmazza . A Testület tagjai kötelesek a Testület részére az e
bekezdésben meghatározottak szerint adatot szolgáltatni .""

Indokolás : Lásd a T/2932/51 . sz., valamint a T/2932/55 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné
dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr .
Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr .
Jánosi György képviselő T/2932/31 . számú módosító indítványához (T/2932/43 . számú
ajánlás 32 . pontja) - a törvényjavaslatot új 8. §-sal - a Tprt. 30. §-át és azt megelőző alcímet
érintően - kiegészíteni javasolja :

"8 . A Tprt. 30. $-át megelőző cím és a 30 . ~ helyébe a következő rendelkezés lép :

Eljárás a tankönyvforgalmazóval, illetve tankönyvkiadóval szemben

„30. $ (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997 . évi CLV. törvény 46-51/A. §-a szerinti
fogyasztóvédelmi eliárás indítható az ellen, aki nem tagja a Testületnek és nem tarba meg a
tankönyvforgalmazói vagy tankönyvkiadói tevékenységre vonatkozó előírásokat . A kiszabott
fogyasztóvédelmi bírságot a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni . A
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befizetett bírságot a tankönyvfejlesztéssel, tankönyvtámogatással összefüggő feladatokra lehet
felhasználni .

(2) Fogyasztóvédelmi eljárás megindítására akkor kerülhet sor, ha e törvény alapján
etikai eljárás lefolytatásának lenne helye, de a tankönyvkiadó, illetve a tankönyvforgalmazó
nem tagja a Testületnek . Abban a kérdésben, hogy az etikai eljárás megindításának feltételei
fennállnak az oktatásért felelős miniszter a Testület véleménye alapján dönt .""

Indokolás : Lásd a T/2932/54/2. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Dr. Pósán László, Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr . Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő - kapcsolódva
Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr . Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél
Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Bencsik János, Potápi Árpád képviselő T/2932/30 .
számú módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 15. pontja) - a törvényjavaslat 8 . §
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(2) Az e törvény 2 . § (1) bekezdésével megállapított Tprt. 4. § (1) bekezdése 2007 .
szeptember 1-jén lép hatályba . Az e törvény 2 . &-ának (2) bekezdésével megállapított Tprt . 4 .
§-ának (5) bekezdés előírása alól 2010 . szeptember 1-jéig mentesülnek azon forgalmazók,
amelyek külföldről beszerzett könyvekkel biztosítják a Magyarországon élő nemzeti és
etnikai kisebbségi oktatásban, továbbá a két tanítási nyelvű iskolai oktatásban résztvevők
idegen nyelvű tankönyveinek ellátását ."

Indokolás: Lásd a T/2932/45 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán,
Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes,
dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr . Jánosi
György képviselő T/2932/32 . számú módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 29 .
pontja) - a törvényjavaslat 8. §-át új (3)-(8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(3) Ha az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott tankönyvben nincs feltüntetve a
tankönyvvé nyilvánítás ténye, a kiadó külön eljárás lefolytatása nélkül 2008 . január 1-jéig
köteles azt - az e törvény 1 . ~-ával megállapított Tprt. 2 . &-ának (1) bekezdésében
meghatározottak szerint, az érintett által meghatározott eljárással-feltüntetni .
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(4) 2008 . január 1-léig azok a tankönyvek is tankönyvként értékesíthetők, amelyek
nem szere elvek a tankönyviegyzékben, illetve amelyekben az előírt adatok nincsenek feltüntetve .

(5) A kiadók 2008 . január 1-fiéig-külön eljárási díj nélkül- kérhetik az e törvény
hatálybalépése előtt jóváhagyott, de a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvek felvételét a
tankönyviegyzékre, amennyiben azt az oktatásért felelős miniszter által meghatározott
összeghatáron belüli fogyasztói áron értékesítik az iskolai tankönyvellátás keretében .

(6) Az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott, de a tankönyvjegyzéken nem szereplő
tankönyvek tankönyvjegyzékbe történő felvételét - utoljára 2008-ban -akkor is kérni lehet, ha a
tankönyvet az oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatáron felüli fogyasztói
áron kívánják értékesíteni az iskolai tankönyvellátás keretében, feltéve,hogy a tankönyvet a
2006/2007 . tanévben alkalmazott fogyasztói áron értékesítik . Ezeket a tankönyveket az
oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatáron belüli fogyasztói áron
értékesített tankönyvektől elkülönítve kell a tankönyvjegyzékben feltüntetni .

(7) Az Oktatási Hivatal 2008. március31-éig-kérelemre-felveszi a hivatalos
tankönyvjegyzékbe azt a könyvet, amely még nincs tankönyvvé nyilvánítva, feltéve, hogy a
tankönyvvé nyilvánítási eljárását már megindították,továbbá igazolják, hogy a könyv
legalább három iskolai tankönyvrendelésben szerepelt a 2006/2007 . tanévben, valamint
legalább három iskola nevelőtestületének ajánlásával rendelkezik. Ezeket a könyveket a
tankönyvektől elkülönítve kell a tankönyvjegyzékben feltüntetni .

(8) A(6)-(7)bekezdés alapján a tankönyvjegyzékbe felvett könyveket az iskolai
tankönyvrendelésbe a szakmai munkaközösség és az iskolaszék,iskolaszék hiányában az
iskolai szülői szervezet (közösség) valamint az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet
felvenni."

Indokolás : Lásd a T/2932/48 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

11. Sándor Klára képviselő, valamint Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán,
Deák Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi
Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr . Schiffer János, Bókay
Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr. Jánosi György képviselő T/2932/32 . számú
módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-át új
(3)-(8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(3) Ha az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott tankönyvben nincs feltüntetve a
tankönyvvé nyilvánítás ténye, a kiadó külön eljárás lefolytatása nélkül 2008 . január 1-fiéig
köteles azt - az e törvény 1 . ~-ával megállapított Tprt . 2 . ~-ának (1) bekezdésében
meghatározottak szerint, az érintett által meghatározott eljárással-feltüntetni .
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(4) A kiadók 2008 . január 1-fiéig-külön eljárási díj nélkül-kérhetik az e törvény
hatálybalépése előtt jóváhagyott, de a tankönyviegvvzéken nem szereplő tankönyvek felvételét a
tankönyvjegyzékre, amennyiben azt azoktatásért felelős miniszter által meghatározott
összeghatáron belüli fogyasztói áron értékesítik az iskolai tankönyvellátás keretében .

(5) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal „A jegyzék azokról a
tankönyvekről, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatárt
meghaladó fogyasztói áron hoznak forgalomba" elnevezésű, külön jegyzékben közzéteszi az e
törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott és a tankönyvjegyzéken nem szereplő olyan tankönyvek
jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatáron felüli
fogyasztói áron kívánnak értékesíteni az iskolai tankönyvellátás keretében, feltéve, hogy a
tankönyvet legfeljebb a 2006/2007 . tanévben alkalmazott fogyasztói áron értékesítik .

(6) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal „A jegyzék azokról a könyvekről ~
amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás
szerint hoznak forgalomba" elnevezésű, külön jegyzékben közzéteszi azoknak a könyveknek a
jegyzékét, amelyek nincsenek tankönyvvé nyilvánítva, feltéve,hogy a tankönyvvé nyilvánítási
eljárását megindították, továbbá igazolják, hogy a könyv a 2006/2007 . tanévbenlegalább három
iskolai tankönyvrendelésben szerepelt, és legalább három iskola igazolja a könyv beválását .

(7) Az (5)-(6) bekezdés szerinti jegyzékekbe felvett könyveket az iskolai
tankönyvrendelésbe a szakmai munkaközösség és az iskolaszék,iskolaszék hiányában az
iskolai szülői szervezet (közösség), valamint az iskolai diákönkormányzat egyetértésével fel
lehet venni .

(8) Az(5)-(6)bekezdésben meghatározott jegyzékeket 2007 . szeptember 15-éig kell
közzétenni. A jegyzékre történő felvételre és törlésre egyebekben a tankönyvjegyzékre
történő felvétel szabályait kell alkalmazni . A jegyzékek 2008 . december 31-én megszűnnek ."

Indokolás : Lásd a T/2932/49. sz., valamint a T/2932/53 . számú
módosító javaslat indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

12. Zsigó Róbert, Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr . Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva Kuzma László, dr .
Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél Károly, dr .
Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Bencsik János, Potápi Árpád képviselő T/2932/30 . számú
módosító indítványához (T/2932/43 . számú ajánlás 15 . pontja) - a törvényjavaslat 8. §-át új
(4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(4) A 2 . ~-a előtt „A tankönyvjóváhagyás és a tankönyvjegyzék" cím helyébe „A
tankönyvjóváhagyás és felkerülésük az oktatási programcsomagok (pedagógiai rendszerek)
jegyzékére", a 4. ~(2), (3),(4) és (6) bekezdésében a „tankönyvjegyzékre" szó helyébe a
„jegyzékre" szó, a 4. ~ (7) bekezdésében a „tankönyvjegyzékről, ha utóbbbebizonyosodik,
hogy a tankönyvjegyzékre" szövegrész helyébe „a jegyzékről, ha utóbb bebizonyosodik, hogy
a jegyzékre" szövegrész, a 4 . $ (8) bekezdésében „A tankönyvjegyzékre történő felvételről,
illetve a tankönyvjegyzékről" szövegrész helyére „A jegyzékre történő felvételről, illetve a



9

jegyzékről" szövegrész, a 4 . ~ (9) bekezdésében „a tankönyvjegyzékre történő felvételéről"
szövegrész helyébe „a jegyzékre történő felvételről szövegrész", az 5 . ~-ban a
„tankönyvjegyzék" szó helyébe a „jegyzék" szó, a 8/A. § (3) bekezdésében a
„tankönyviegyyzékben" kifelezés helyébea,,jegyzékben" kifelezés, a 8B . & (3) bekezdésében
a „tankönyvjegyzékben" kifelezés helyébe a „jegyzékben" kifejezés, a 8/D. ~-ban a
„tankönyvjegyzékből" szó helyébe a ,,iegyzékből" kifejezés . A 29. & (1) bekezdésében a
„tankönyvieg_yzék" szó helyébea,jegyzék" szó kerül ."

Indokolás : Lásd a T/2932/44. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2007 . június 14 .

Dr . Szabó Zoltán s.k.,

	

Varga Mihály s.k.,
az Oktatási és tudományos

	

a Költségvetési, pénzügyi
bizottság elnöke

	

és számvevőszéki bizottság elnöke
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