
Az  
oktatási és kulturális miniszter 

34/2008. (XII.12.) OKM 
rendelete 

 
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. §-a (1) bekezdésének a) és f) pontjában – a 3. § 
(4) bekezdés tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) 
pontjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdésének b), h) és o) 
pontjában, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (2) bekezdés a) 
pontjában – kapott felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről 
szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) 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. §-a a következő (4) 
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul: 
 
„(4) E rendelet 3. számú melléklete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 
szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján felmenő rendszerben 
bevezetésre kerülő és alkalmazható a miniszter által kiadott kerettanterveket tartalmazza.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 3. számú melléklete az e rendelet 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti 
kerettantervekkel egészül ki. 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő 15. napon veszti hatályát. 
 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 12. § (3) bekezdésének „Az R. 2. §-ában 
hivatkozott” szövegrésze helyébe „A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában hivatkozott” szövegrész lép. 
 
(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 18. § (1) bekezdésének 
„és az azt követő napon hatályát veszti.” szövegrésze helyébe „és 2009. szeptember 1-jén hatályát 
veszti.” szövegrész lép. 
 
 
Budapest, 2008. november "     " 
 
 
 Dr. Hiller István sk. 
  
 



 

1. számú melléklet a …/2008. OKM rendelethez 
[3. sz. melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez] 

 
Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás alapozó szakaszán (5–6. évfolyam) folyó nem 
szakrendszerű oktatás számára 
 
 
2. számú melléklet a …/2008. OKM rendelethez 

[3. sz. melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez] 
 
Kerettanterv az egységes, iskolaotthonos, szakaszos (epochális) oktatáshoz 
 
 
3. számú melléklet a …/2008. OKM rendelethez 

[3. sz. melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez] 
 
Emelt szintű magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia 
tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve 
 
 
4. számú melléklet a …/2008. OKM rendelethez 

[3. sz. melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez] 
 
Kerettanterv a tanórán kívüli foglalkoztatást - napközit, iskolaotthont – is működtető általános 
iskolák – osztott és összevont osztályai – számára 
 
 
5. számú melléklet a …/2008. OKM rendelethez 

[3. sz. melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez] 
 
A kompetencia alapú oktatási program (pedagógiai rendszer) részét képező kerettantervek 
 


