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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1–2. §, a 6. § a)–b) és d) pontja, valamint a 9. § tekintetében a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:
1. §

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következõ 2/A–2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A 9.2. melléklet Híd II. program kerettanterve alapján folytatott nevelés–oktatás keretében olyan
részszakképesítésre való felkészítés folytatható, amelyre, vagy amelynek szakképesítésére a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter a szakképzési kerettantervet kiadta.
(2) A 9.2. melléklet Híd II. program kerettanterve A) változata alapján folytatott nevelés – oktatás keretében csak olyan
részszakképesítésre való felkészítés folytatható, amelynek szakképzési kerettanterv szerinti óraszáma az összefüggõ
gyakorlat idõtartamával együttesen nem haladja meg a teljes képzési idõszakban a 953 tanítási órát.
(3) A 9.2. melléklet Híd II. program kerettanterve B) változata alapján folytatott nevelés – oktatás keretében csak olyan
részszakképesítésre való felkészítés folytatható, amelynek szakképzési kerettanterv szerinti óraszáma az összefüggõ
gyakorlat idõtartamával együttesen a teljes képzési idõszakban legalább 954 tanítási óra, de legfeljebb 1521 tanítási
óra.
(4) Az adaptálás során a részszakképesítéshez tartozó tantárgyak kerettantervi óraszámait – szükség esetén – úgy kell
arányosan módosítani, hogy a 9.2. mellékletben a Híd II. programra meghatározott óraterv szakmai óraszámait kell
felhasználni.
2/B. § (1) A speciális szakiskolában olyan részszakképesítésre és szakképesítésre való felkészítés folytatható, amelyre,
vagy amelynek szakképesítésére a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter a részszakképesítésre vagy
a szakképesítésre kiadott a szakképzési kerettantervet kiadta.
(2) A speciális szakiskola két szakképzési évfolyamon olyan rész szakképesítésre való felkészítést folytathat, amelynek
szakképzési kerettanterv szerinti óraszáma az összefüggõ gyakorlat idõtartamával együtt nem haladja meg az
1200 tanítási órát. A sajátos nevelési igényû, nem értelmi fogyatékos tanulók számára kidolgozott szakképzési
kerettanterv a speciális szakiskolai szakképzésének szakmai óraszáma az összefüggõ gyakorlat óraszámával és
a szabad szakmai sávval együtt két évfolyamos szakképzés esetén 1703 óra, négy évfolyamos szakképzés esetén
3482 óra.
(3) A sajátos nevelési igényû, nem értelmi fogyatékos tanulók esetében a 8. melléklet szerinti kerettanterveket,
a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet alapján átdolgozott kerettanterveket kell
alkalmazni, a 11. mellékletben meghatározott képzési idõ és óraszámok szerint.
(4) Az adaptálás során a szakképzési kerettantervi óraszámokat úgy kell – szükség esetén – arányosan módosítani,
hogy a speciális szakiskola e rendeletben meghatározott óraterve szakmai óraszáma feltöltésre kerüljön. Az adaptálás
során minden tantárgy szakképzési kerettantervi óraszámát legalább tíz százalékkal növelni kell.”
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2. §

A Rendelet 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Köznevelési Hídprogramokhoz, a felnõttoktatáshoz, továbbá enyhén és súlyos értelmi fogyatékos tanulók
nevelõ-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára készített kerettantervek esetében nem kell alkalmazni
a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a tantárgyi kerettantervekre vonatkozó elõírásokat.”

3. §

A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az alternatív nevelés-oktatást folytató iskola kerettanterve az Nkt. 9. § (8)–(10) bekezdéseire figyelemmel eltérhet a
3–5. §-okban meghatározottaktól. Ezen iskolának nem kell alkalmaznia továbbá a Rendelet 4. § (2) bekezdés a)–b)
pontjait.”

4. §

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter az általa jóváhagyott kerettanterveket az OFI rendszerében nyilvántartja és annak legfontosabb
adatait (cím, jóváhagyó határozat száma, benyújtó) az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.”

5. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 1. számú mellékletében a 9–13. évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá
a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket 2022. augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni
a nevelési-oktatási intézményekben a Nat. és az e rendelet alapján kiadott kerettantervek felmenõ rendszerû
bevezetéséhez igazodva.”

6. §

A Rendelet e rendelet
a) 1. melléklete szerinti 8.,
b) 2. melléklete szerinti 9.,
c) 3. melléklete szerinti 10.,
d) 4. melléklete szerinti 11.,
e) 5. melléklete szerinti 12.
melléklettel egészül ki.

7. §

A Rendelet 7. melléklete az e rendelet 6. melléklet szerinti kerettantervekkel egészül ki.

8. §

A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §

A Rendelet 7. melléklet 7.5 helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1–8.melléklet a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez*

* Az EMMI rendelet 1–8. melléklete a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában az „A 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei” hivatkozás alatt
találhatóak. A mellékletek a jelen közlöny 7624-tõl 14039-ig oldalait képezik.

