
 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosításáról szóló 

tervezet rövid összefoglalója 

 

 

A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 131. § (6)-(7) 

bekezdése értelmében kerettantervet jóváhagyásra benyújthat intézményfenntartó, továbbá 

fenntartójának egyetértésével iskola. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM 

rendelet szabályozza a kerettantervek jóváhagyásának feltételeit. A jóváhagyott kerettantervet 

az oktatásért felelős miniszter a benyújtó hozzájárulásával rendeletben kihirdetheti. A 

rendeletben kihirdetett kerettanterv szabadon felhasználható.  

A jelen rendelettervezet mellékleteit képező kerettantervek esetében a jóváhagyás 

feltétele volt annak vizsgálata, hogy a kerettanterv megfelel-e a Nemzeti alaptantervnek, 

továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésében és oktatásában részt vevő iskola 

esetén a „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében” foglaltaknak. 

 

A Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint 

közoktatási intézmény fenntartó jóváhagyásra benyújtotta a jelen rendelettervezet 1. 

mellékletét képező „A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, oktatási programja a középfokú 

nevelés-oktatás 9-12. évfolyama számára” című kerettantervet. A jóváhagyási eljárás 

lezárulása után a kerettanterv benyújtója hozzájárult a kerettanterv rendeletben való 

kihirdetéséhez.  

 

A Kt. 93. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján az oktatásért felelős 

miniszter gondoskodik az iskolai tantervek kidolgoztatásáról. A középsúlyosan értelmi 

fogyatékos tanulók általános iskolái és készségfejlesztő speciális szakiskolái részére jelenleg a 

rendelet nem tartalmaz miniszter által kiadott kerettantervet. Az oktatásért felelős miniszter a 

fentiekben jelzett hiány pótlása érdekében kezdeményezte a rendelettervezet 2. és 3. 

mellékletében foglalt kerettantervek kidolgoztatását. A kerettantervek a középsúlyosan 

értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásában a legalapvetőbb célok megvalósítását 

szolgálja. Ide tartozik a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, a szocializációs 

képességek kiemelt fejlesztése, a tanulói aktivitás serkentése, a gyakorlatorientált képzés, az 

életvezetési technikák és a munkába állást lehetővé tevő munkafolyamatok elsajátítása, illetve 

az eredményes társadalmi integráció. 

A rendelet módosítása során így a következő kerettantervekkel egészülne ki a hatályos 

kerettantervi rendelet melléklete: 

1. A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, oktatási programja a középfokú 

nevelés-oktatás 9-12. évfolyama számára 

2. Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolái 

számára 

3. Kerettanterv a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára 

 

 

 
 

 



 

A nemzeti erőforrás miniszter 

 

…/2010. (…) NEFMI 

 

r e n d e l e t e 

 

 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról 

 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

 

1. § 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

2. számú melléklete az e rendelet 1. melléklete szerinti kerettantervvel egészül ki. 

 

 

2. §  

 

A Rendelet 3. számú melléklete az e rendelet 2. és 3. melléklete szerinti kerettantervekkel 

egészül ki. 

 

3. §  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő 15. napon veszti hatályát. 

 

 

Budapest, 2010.       

 

 

 

Dr. Réthelyi Miklós 

       



1. melléklet a …/2010. (…) NEFMI rendelethez 

 

A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, oktatási programja a középfokú nevelés-oktatás 9-

12. évfolyama számára 

 

 

 

2. melléklet a …/2010. (…) NEFMI rendelethez 

 

Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolái számára 

 

 

 

3. melléklet a …/2010. (…) NEFMI rendelethez 

 

Kerettanterv a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára 


