Az oktatási és kulturális miniszter
2/2008. (II. 8.) 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 (a továbbiakban: közoktatásról szóló
törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az eljárási
díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az oktatási és kulturális miniszter
feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
(1) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Kerettantervet jóváhagyásra
a) a 2. § (3) bekezdésének megfelelő iskolaszakaszokra,
b) az iskolaszakasz meghatározott részére, részeire (pl. bevezető és kezdő szakasz),
c) egyes pedagógiai feladatok végrehajtásához,
d) több iskolai évfolyam különböző tantárgyait, tananyagát érintő tananyaghoz,
e) bármely műveltségi területnek, tantárgynak a teljes közoktatás időtartamát átfogó
tanításához,
f) az oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettantervére (programtanterv)
lehet benyújtani.”
(2) Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kerettantervet - a (2) bekezdésben meghatározott mellékletekkel együtt - három
írásos (papíralapú) példányban és egy elektronikus adathordozón elkészített példányban,
vagy elektronikus úton az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.”
2. §
Az R. 5. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kerettantervi bizottság munkájához szakértőket vesz igénybe. Szakértőként az
működhet közre, aki tantervi szakértőként szerepel az Országos szakértői névjegyzéken,
illetőleg a Szakképzési szakértői névjegyzéken, és részt vett a Hivatal által szervezett, a
kerettantervi jóváhagyással kapcsolatos felkészítésen a kerettantervi bizottság ajánlása
alapján. A szakértőket a kerettantervi bizottság javaslata alapján a Hivatal kéri fel a
közreműködésre.
(5) A kerettantervi bizottság a javaslatának meghozatala előtt két szakértői véleményt szerez
be. A Hivatal harmadik szakértőt akkor kér fel, ha a kerettanterv
a) a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelését, oktatását szolgálja,

b) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését, oktatását szolgálja,
c) a két tanítási nyelvű oktatást szolgálja,
d) alternatív iskolák számára készült.
E harmadik szakértőnek az adott szakterületen szerzett legalább hároméves pedagógiai
gyakorlattal kell rendelkeznie. A szakértői véleményeket a jóváhagyási eljárás
megindítójának (a továbbiakban: benyújtó) rendelkezésére kell bocsátani.”
3. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A benyújtónak eljárási díjat kell fizetnie. Az eljárási díj a 4. § (1) bekezdésének
a)-b) pontjában foglalt kerettantervek esetén évfolyamonként a mindenkori minimálbér
összege, szakiskola esetén annak kétszerese. A 4. § (1) bekezdésének c)-f) pontjában leírt
kerettantervek esetén a teljes eljárási díj (minimálbér összege) csak 12 évfolyamra készült
kerettantervre vonatkozik, amely összeget kevesebb évfolyam esetén arányosan kell
csökkenteni. A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés j) pontja alapján az oktatásért
felelős miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladataként kiadásra kerülő ajánlott
kerettantervek esetén a szakmai felülvizsgálat eljárási díja a Hivatal költségvetésébe kerül
beépítésre.”
(2) Az R. 6. § (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az e rendeletben megállapított eljárási díjat a Hivatal 10032000-00282637-00000000
számú számlájára kell befizetni.”
4. §
Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a
hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kerettantervek kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet 8. § (3) bekezdése,
valamint az 1. számú melléklet I. Kerettanterv az alapfokú nevelés–oktatás első szakaszára (14. évfolyam) fejezete.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 5. § (1), (7), (8) bekezdéseiben „az
OKÉV” szövegrész helyébe „a Hivatal”, a 4. § (2) bekezdésének b) pontjában „a Nemzeti
Szakképzési Intézet” szövegrész helyébe „a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet”,
a 6. § (5) bekezdésében „a KFPT” szövegrész helyébe „a Hivatal” szöveg lép.
(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követő 15. napon veszti hatályát.
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