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Oktatási, tudományos és kutatás i
bizottság

Bizottsági módosító iavaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

А nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló T/13406. számon benyújtott
törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX. 30.) ООУ
határozat 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az Oktatási, tudományos é s
kutatási bizottsága következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat I . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„1 . § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni [Magyarország területén]

a) az általános iskolában,

b) gimnáziumban,

c) szakközépiskolában,

d) szakiskolában,

e) alapfokú művészeti iskolában,

fi gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, tovább á

g) а nemzetiségi oktatást végz ő iskolában [[a továbbiakban] az a)g) pont alattiak а
továbbiakban együtt: iskola] – ide nem értve az oktatás ért felelős miniszter engedélye alapján
а külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja alapján folyó oktatást, -
alkalmazott tankönyv, pedagógus-kézikönyv előállítására, pályázat útján tö rténő
kiválasztására, jóváhagyására, а kísérleti tankönyvfejlesztésre továbbá az е feladatok
végrehajtásában közreműködőkre, az érintettek tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel való
ellátásában közreműködő természetes és jogi személyekre, valamint ezek jogi személyisé g
nélküli szervezeteire .”



2. А törvényjavaslat 2. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv

a) közreműködik а miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában ,
ennek keretében

аа) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek imprimatúráját,

ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából gondoskodikaz általa [kiadott]
fejlesztett tankönyv[eket] , pedagógus-kézikönyveket a] szükséges példányszámban,
elektronikus, vagy nyomdai úton történő [ e1őá11ítja ,]e1őá11ításáról, terjesztésre
[átadja]átadásár61 ,

ас) részt vesz а miniszter által kezdeményezett kísérletitankönyv-fejlesztési programokban ,

ad) а miniszter utasítása alapján az adott műveltségi területre, tantárgyra vonatkozóan
ellátja az ado tt tankönyv soron kívüli fejlesztési feladatait ,

b) továbbképzést, konferenciát szervez ,

c) kiállítást rendez ,

d) állami fejlesztésű tankönyv kéziratának előállítása céljából tankönyvszerz ők részére
nyilvános pályázat kiírását kezdeményezheti ,

e) kiadói feladatokat lát e1, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja,

fi folyamatosan tájékoztatja а minisztert а tevékenységével összefüggő feladatokról és а
miniszter egyidejű tájékoztatása mellett ellátja а tevékenységével összefüggő kommunikáció s
feladatokat . ”

3. А törvényjavaslat 3. § (7) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(7) А nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi СХС . törvény (a továbbiakban: Nkt .) 7 . § (1 )
bekezdés d)–e) pontja szerinti szakképz ő iskolában [folytatott]alkalmazott szakképzési
tankönyveket а szakképesítésért felelős miniszter nyilvánítja tankönyvé és dönt а
tankönyvé nyilvánítás megszüntetésér ől . А szakképesítésért felelős miniszter ezt а jogát az
irányítása alatt álló államigazgatási szervre, illetve а miniszterrel kötött megállapodás alapján
az oktatási hivatalra átruházhatja.”

4. А törvényjavaslat 4. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) А 	 központiköltségvetésrő l szóló törvényben kell meghatározn i

a) az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott, valamint

b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározo tt , négy vagy öt évfolyammal
működő középiskolákban, valamint az Nkt . 7 . § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakiskolába n
alkalmazott tankönyvek iskolai beszerzéséhez biztosítot t

állami támogatás fedezetét .”



5. А törvényjavaslat 4 . § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4) А tankönyvtámogatás [összegét]fedezetét — а központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározottak szerint — [az iskola fenntartója útján kell eljuttatni a z
iskolához ]

a) az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti fenntartásban álló iskola eseténа fenntartó
útján kell eljuttatni az iskolához,

b) az állami fenntartásban álló iskola eseténа fenntartó költségvetésében kell biztosítani . _

6 . А törvényjavaslat 5 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy

glaz oktatási hivatal,

b)az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv, és

а könyvtárellátó

feladatait ellátó szervet, illetve jogi személyt rendeletben jelölje ki . ”

7. А törvényjavaslat 7. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Е törvény hatályba lépése nem érinti а tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi
ХХ)(УII. törvény (a továbbiakban : Трг .), valamint annak végrehajtási rendelete alapján
lefolytatott tankönyvvé nyilvánítás érvényességét . А Трг. alapján tankönyvvé nyilváníto tt[ és
а tankönyvjegyzékre felvett] tankönyvek а 3 . § (11) bekezdésben meghatározott feltéte l
teljesüléséig, de legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamig tankönyvként
forgalmazhatók,	 а tankönyvjegyzékre felvehet ők. Е tankönyvek tekintetében а 3 . § (4)
bekezdésében foglalt korlátozás nem alkalmazható .”

8 . А törvényjavaslat 7 . § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(11) А Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének megsz űnésére az egyesülés i
jogról, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezetek működésérő l és támogatásáró l
szóló 2011 . évi CLXXV. törvénynek az egyesület végelszámolására vonatkozó szabályait kel l
megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) а Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének közgyűlése nem határozhat sem
köztestületi, se más formában történő továbbműködésrő l ,

b) а kapott, de fel nem használt [költségvetési] támogatást vissza kell fizetni ,

c) kötelezettségeit а (8) bekezdésben foglalt határidőig teljesítenie kell ,

d) а hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradt vagyonát az alapszabályába n
meghatározott módon а tagjai között osztja fel .”



9. А törvényjavaslat а következő 10 . §-sal egészül ki :

„10. § (1)Е törvényа belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006 . december 12-i 2006/123/ЕК
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15 . cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja .

(2)Е törvény tervezeténekа belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006 . december 12- i
2006/123/ЕК európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti el őzete s
bejelentése megtörtént .”

Iпdokolás

А módosító javaslat döntően technikai pontosításokat tartalmaz .

Az 5 . pont szerinti módosítás megteremti az összhangot а Magyarország 2014. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat szabályaival .

А 7. pont alatti módosítás а tankönyvellátás biztonságát szolgáló tartalmi pontosítás .

А 9. pont alatti módosítás az uniós jognak való megfelelést szolgálja .

Budapest, 2013 . december „
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