
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

Az oktatási miniszter
17/2004. (V. 20.) OM

rendelete

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok

módosításáról

A közoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló
törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a) és f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közoktatásról
szóló törvény 8/A. §-ának és 45. §-ának (2) bekezdésében
foglaltak végrehajtására — az eljárási díj tekintetében a
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következõket
rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya — a fenntartóra tekintet nélkül —
kiterjed

a)  az általános iskolákra,
b)  a szakiskolákra,
c) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továb-

biakban a gimnázium és a szakközépiskola együtt: közép-
iskola; a szakiskola és a szakközépiskola együtt: szakképzõ
iskola; az a)—c)  pont alatt felsorolt iskolák együtt: iskola),

d)  az iskola tanulóira,
e) pedagógusokra,
f)  a tanulók szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt:

szülõk).

2. §

(1) A helyi tanterv elkészítésénél a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kor-
mányrendelet) rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

(2) Az emelt szintû ének-zenei oktatáshoz szükséges
tanórai foglalkozásokba az énekkari, illetve kórus fog-
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lalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámít-
ható.

(3) A közoktatásról szóló törvény 45. §-ának (2) bekez-
désében meghatározott, az iskolai pedagógiai program ré-
szét képezõ helyi tanterv elkészítéséhez

a)  az általános iskolák az alapfokú nevelés-oktatás elsõ
évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfolyam végéig tartó
bevezetõ és kezdõ szakaszára, valamint az alapfokú neve-
lés-oktatás ötödik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik év-
folyam végéig tartó alapozó és fejlesztõ szakaszára,

b)  a szakiskolák kilencedik, tizedik, a középiskolák a
középfokú nevelés-oktatás kilencedik, tizedik, tizenegye-
dik és tizenkettedik (tizenharmadik) évfolyamaira,

c) a hat és nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumok
valamennyi évfolyamukra,

d)  az iskolarendszerû felnõttoktatásban részt vevõ is-
kolák valamennyi évfolyamukra
alkalmazhatják az e rendelet 1. számú mellékleteként ki-
adott, a 2. számú mellékleteként — a benyújtó hozzájárulá-
sával — kihirdetett vagy a határozattal jóváhagyott keret-
tanterveket.

A kerettantervek jóváhagyásának rendje

3. §

(1) A kerettantervek jóváhagyásának feltételei:
a)  a jóváhagyás feltétele annak vizsgálata, illetve meg-

állapítása, hogy a kerettanterv megfelel-e a közoktatásról
szóló törvény 8/A. §-ában, a Nemzeti alaptantervben, illet-
ve az e rendeletben, valamint

— nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás esetén a Nemze-
ti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelveiben,

— a két tanítási nyelvû iskolai nevelésben és oktatásban
részt vevõ iskola a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irány-
elvében,

— a sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelésében
és oktatásában részt vevõ iskola esetén a Sajátos nevelési
igényû tanulók iskolai oktatásának irányelvében 
foglaltaknak;

b)  az alternatív iskolák kerettanterveinek jóváhagyása
esetén a közoktatásról szóló törvény 131. § (1)—(3) szaka-
szában foglalt feltételeket is vizsgálni kell.

(2) A kerettanterv a helyi tanterv számára szabad idõke-
retet biztosíthat.

4. §

(1) Kerettantervet jóváhagyásra a 2. § (3) bekezdésének
megfelelõ iskolaszakaszokra lehet benyújtani. A kerettan-
tervet — a (2) bekezdésben meghatározott mellékletekkel
együtt — három írásos (papíralapú) példányban és egy
elektronikus adathordozón elkészített példányban az

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz
(a továbbiakban: OKÉV) kell benyújtani.

(2) A kerettanterv benyújtásához csatolni kell
a)  ha a kerettanterv a nemzeti, etnikai kisebbségek is-

kolai nevelését, oktatását szolgálja, az érintett országos
kisebbségi önkormányzat egyetértését,

b)  pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgy, illetve
elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás esetén a
Nemzeti Szakképzési Intézet szakvéleményét,

c) az egyház megnevezését tartalmazó kerettanterv ese-
tén az egyház nyilatkozattételre jogosult szervének állás-
pontját a megnevezés használhatóságáról,

d)  az eljárási díj befizetésének igazolását.

5. §

(1) Az OKÉV a kerettantervet a mellékletekkel együtt
a beérkezéstõl számított öt napon belül — az eljárás fel-
függesztésével egyidejûleg — megküldi az Országos Köz-
nevelési Tanács (a továbbiakban: OKNT) részére. A keret-
tantervek jóváhagyásának elõkészítésében az OKNT ke-
rettantervi bizottsága (a továbbiakban: kerettantervi bi-
zottság) mûködik közre.

(2) A kerettantervi bizottság hét tagból áll. Három tagot
az OKNT saját választása szerint kér fel, egy-egy tagot
delegál az oktatási, valamint a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia és
a Közoktatás-politikai Tanács. A tagokat az oktatási mi-
niszter bízza meg, megbízásuk három évre szól. A kerettan-
tervi bizottság megválasztja tisztségviselõit és meghatároz-
za mûködési rendjét.

(3) Az OKNT kidolgozza a kerettantervek elbírálásának
szempontrendszerét.

(4) A kerettantervi bizottság munkájához szakértõket
vesz igénybe. Szakértõként az mûködhet közre, aki tantervi
szakértõként szerepel az Országos szakértõi névjegyzéken,
illõleg a Szakképzési szakértõi névjegyzéken és részt vett a
kerettantervi bizottság által szervezett, a kerettantervi jó-
váhagyással kapcsolatos felkészítésen.

(5) A kerettantervi bizottság a javaslatának meghozata-
la elõtt legalább három szakértõi véleményt szerez be. Az
egyik szakértõnek

a)  nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás esetén az adott
kisebbség oktatásában;

b)  sajátos nevelési igényû oktatás, valamint a két taní-
tási nyelvû oktatás esetén
az adott szakterületen szerzett legalább 3 éves pedagógiai
gyakorlattal kell rendelkeznie. A szakértõi véleményeket a
jóváhagyási eljárás megindítójának (a továbbiakban: be-
nyújtó) a rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A kerettantervi bizottság feltételekhez kötheti a ke-
rettanterv jóváhagyására vonatkozó javaslatának megadá-
sát. A feltételek teljesítésére vonatkozó felhívást meg kell
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indokolni, és a feltételek teljesítéséhez igazodó, de legfel-
jebb huszonöt napos határidõt kell biztosítani, amely idõ-
tartammal a kerettantervi bizottság eljárási határideje
meghosszabbodik. Ha a benyújtó a javasolt változtatások
végrehajtását vállalja, annak teljesítése után a kerettanter-
vet a kerettantervi bizottság elbírálja. A határidõ elmulasz-
tása esetén a kerettantervi bizottság a kérelem elutasításá-
ra tesz javaslatot az OKNT-nek. Ha a benyújtó a feltéte-
lekkel, vagy azok egy részével nem ért egyet, a kerettantervi
bizottság a benyújtó véleményét is az OKNT elé terjeszti.

(7) A kerettantervi bizottság a kerettanterv jóváhagyá-
sára vonatkozó állásfoglalását harminc napon belül ter-
jeszti az OKNT elé. Az OKNT hetvenöt napon belül dönt
a kerettanterv jóváhagyása kérdésében, és egyidejûleg ja-
vaslatát — az iratokkal együtt, a döntés elõkészítése céljá-
ból — megküldi az OKÉV részére. Az OKNT javasolhatja
a kerettanterv ajánlott kerettantervként történõ kihirde-
tését.

(8) Az OKÉV a kerettanterveket, a mellékletekkel és az
OKNT javaslatával együtt, döntésre elõkészítve — öt na-
pon belül — felterjeszti az oktatási miniszterhez (a továb-
biakban: miniszter).

(9) A miniszter a kerettanterv jóváhagyásáról, illetve
elutasításáról — az OKNT, illetve, ha a kerettanterv a
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást szolgálja, az Országos
Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után és a
Közoktatás-politikai Tanács véleményének figye-
lembevételével — az iratok megérkezésétõl számított húsz
napon belül — dönt.

(10) A vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett és az
alternatív iskolák kerettantervét jóváhagyó határozatban
ezeket a tényeket fel kell tüntetni.

6. §

(1) A benyújtónak eljárási díjat kell fizetnie. Az eljárási
díj évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege,
szakiskola esetén annak kétszerese.

(2) A befizetett eljárási díj — a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel — nem igényelhetõ vissza.

(3) Ha a miniszter a jóváhagyott kerettantervet — a
benyújtó hozzájárulásával — e rendelet 2. számú mellékle-
teként ajánlott kerettantervként kihirdeti, az eljárási díjat
a benyújtónak vissza kell téríteni.

(4) Az e rendeletben megállapított eljárási díjat a Köz-
oktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
(KFPT) Magyar Államkincstár 10032000-00286253-
00000017 számú számlájára kell befizetni a rendelkezésre
bocsátott készpénz-átutalási megbízáson. A befizetett el-
járási díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet-
ben meghatározottak szerint történik.

(5) A befizetett eljárási díj a KFPT bevétele. Az eljárási
díj az e rendeletben meghatározott jóváhagyási eljárással
összefüggõ feladatok elvégzésére, a személyi és tárgyi fel-
tételek biztosítására használható fel.

7. §

A jóváhagyással összefüggõ eljárásban nem mûködhet
közre

a)  a kerettanterv készítõje és annak közeli hozzátar-
tozója [Ptk. 685. § b) pont],

b)  az, aki a kerettanterv készítõjével, benyújtójával
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll.

8. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.
évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosuló jogszabályok

9. §

Az Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási névjegy-
zékrõl és a szakértõi tevékenységrõl szóló 42/1999. (X. 13.)
OM rendelet 1. § (1) bekezdése a következõ q)—r) ponttal
egészül ki:

,,q)  tantervi szakértõi tevékenység,
r) hátrányos helyzetû gyermekek integrált oktatása,

együttnevelése.’’

10. §

A 2004/2005. tanév rendjérõl szóló 11/2004. (III. 24.)
OM rendelet 2. számú melléklete II. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

,,II. AZ  OKTATÁSI  MINISZTÉRIUM  ÁLTAL
MEGHIRDETETTT  ÉS  ANYAGILAG

TÁMOGATOTT  VERSENYEK

Általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek

Cigány népismeret
Horvát nyelv és irodalom
Horvát népismeret
Görög nyelv és irodalom
Görög népismeret
Német nyelv és irodalom
Német népismeret
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Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv és irodalom
Szlovén népismeret
Román nyelv és irodalom
Román népismeret

Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények részére

II. Országos szaxofonverseny
XI. Országos Koncz János hegedûverseny
V. Országos verseny a továbbképzõ évfolyamokra járó

tanulók számára
XI. Országos ütõhangszeres kamara verseny
VIII. Országos szolfézs- és népdaléneklési verseny
IV. Országos népzene verseny
VI. Országos fuvoladuó verseny
V. Országos Ádám Jenõ dalverseny
V. Országos zenekari verseny
II. Országos drámajáték-,  színjátékverseny
II. Országos klasszikus balettverseny
I. Országos makett-,  és papírtárgykészítõ, fatárgykészí-

tõ, fémmûves verseny
I. Országos kézmûves verseny
I. Országos néptáncverseny (kamaracsoport) a tovább-

képzõ évfolyamokra járó tanulók számára

A mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

V. Országos énekkari verseny
VIII. Országos kürtverseny
VIII. Országos harsona- és tubaverseny
VIII. Országos trombita- és ütõhangszeres verseny
VIII. Országos orgonaverseny
IV. Országos gitárverseny és II. Országos cimbalomver-

seny
X. Országos oboa- és fagottverseny
XI. Országos zongoraverseny
VI. Országos fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére
X. Országos Richter János klarinétverseny és II. Orszá-

gos szaxofonverseny

XIV. Országos rajzverseny
VIII. Országos mintázásverseny
VIII. Országos népmûvészeti verseny’’

11. §

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, vala-
mint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 5/1998.
(II. 18.) MKM rendelet mellékletének 14. pontja helyébe
a következõ szöveg lép:

,,14. A Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (KFPT) Magyar Államkincstár 10032000-
00286253-00000017 számú számlája.’’

Záró rendelkezések

12. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kerettanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalma-
zásáról szóló, többször módosított 28/2000. (IX. 21.) OM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a, 2. §-a, 3. § (1), (2), (6),
(7) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 5. § (1), (3) bekezdése,
6. § (1), (3) bekezdése, 7. §-a, 8. § (1), (2), (4), (5) bekezdé-
se, 9. §-a, 10. § (5), (9) bekezdése, 11. § (13) bekezdése,
12. § (1) bekezdése, 15. § (1) bekezdése és a 16. §-a, továb-
bá az R. módosításáról rendelkezõ 60/2002. (XII. 19.) OM
rendelet, a 8/2001. (III. 9.) OM rendelet 3. §-a, a 4/2001.
(I. 26.) OM rendelet 23. §-a, a 10/2003. (IV. 28.) OM ren-
delet 1. § (1) bekezdése és a 23/2001. (VII. 20.) OM rende-
let 1. §-a.

(3) Az R. 2. §-ában hivatkozott mellékletek alapján
elkészített és jelenleg alkalmazott kerettanterveket az
iskolák kifutó rendszerben alkalmazhatják. A kifutó évfo-
lyamoknál az oktatásszervezési elõírások tekintetében a
Kormányrendelet 3—10. §-ában foglalt rendelkezéseket
2004. szeptember 1-jétõl alkalmazni kell.

(4) Az R. 2016. augusztus 31-én hatályát veszti.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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