
A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének NYÍLT LEVELE 

 

Tisztelt Miniszter Úr!  

Tisztelt Államtitkár Asszony!  

Első ízben 2015. december 14-én küldtük el az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért 

Felelős Államtitkárságnak az érvényben lévő tankönyvrendelet módosítására vonatkozó javaslatainkat. 

Mivel levelünkre nem érkezett válasz, ez év január 21-én a köznevelési intézményrendszer 

fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár címére ismételten elküldtük javaslatainkat, hiszen közeleg a 

tankönyvrendelési időszak. Az egyirányú kommunikáció eredménytelensége miatt nyílt levélben 

tesszük közzé a jelenlegi tankönyvrendszer átalakítására tett javaslatainkat, kiegészítve az azóta már a 

diákok, a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott követelésekkel együtt.   

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) állásfoglalása szerint számos 

ponton életszerűtlen az érvényben lévő rendelet. A TANOSZ tagsága változatlanul fenntartja 

véleményét, hogy a rendeletmódosítás ugyan tovább javíthat a tankönyvellátás helyzetén, az 

alapvető problémákat csak az ebben a formában elfogadhatatlan törvény (2013. évi 

CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról) módosításával lehetne 

megszüntetni. 

 

 
A TANOSZ elnökségének 

a jelenlegi – joggal kritizált és uniós jogot is sértő – tankönyvrendszer jobbítására irányuló 

követelései 

 

     A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) úgy képviseli egyedüliként a 

tankönyvszakmát, hogy tagjai egyúttal az iskolai gyakorlatot ismerő tapasztalt pedagógusok is. 

     Alábbiakban felvázolt kéréseinknek különös nyomatékot ad, hogy a miskolci Herman Ottó 

Gimnázium nyílt leveléhez csatlakozók oldalakon át követelték a szabad tankönyvválasztás 

visszaállítását, és kifejezték aggodalmukat, ellenérzésüket a kísérleti tankönyvek minőségével és 

sietősen nagyarányú elterjesztésével kapcsolatban... 

 

1. Gyakorló pedagógusok és szülők együtt követelik: a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 

tankönyvellátásra vonatkozó 63.§ (1) bekezdésében leírtakat egyszerűen tartsák be(!), mely szerint 

     • a hivatalos tankönyvjegyzékről a pedagógusok – a szakmai munkaközösség véleményének 

kikérésével – maguk választhassák meg az egyes tankönyveket. 

     • A fenntartó csak akkor bírálhassa felül az iskola választását, ha az a pénzügyi kereteket túllépte. 

 

2. Elengedhetetlen, hogy minden pedagógus alanyi jogon juthasson hozzá azokhoz a tanítói-tanári 

példányokhoz, amelyekből tanít. 

 

3. Ne alkalmazzanak kettős mércét, a hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő kiadványok szabad 

választására ténylegesen azonos feltételek vonatkozzanak akár állami (kísérleti), akár magánkiadó 

tankönyvéről van szó... 

     • Ne lehessen „kötelezően javasolt” lista, mint 2014-ben. 

     • Ne állítsanak olyan (pénzügyi) korlátokat, melyek csak a kísérleti tankönyvek választását 

sugalmazzák. 

 

4. Ne legyenek olyan pénzügyi korlátok (lásd az alsós évfolyamok 3000 Ft-ra szűkített keretét), 

melyek nem engedik meg, hogy az adott tantárgyból az iskola a nekik legjobban megfelelő 

tankönyvskálát megrendelhesse. (Például az idegen nyelvek tanítására és a 

differencálásra/kompetencia fejlesztésre szolgáló pedagógiailag fontos kiadványok jellemzően nem 

férnek bele az adott évfolyam pénzügyi keretébe.) 



 

5. Haladéktalanul vizsgálják felül (főként a kezdő szakaszban) a tartós tankönyvek négy évre 

bebetonozott kötelező rendszerét, mert például 

     • a szövegfeldolgozás módszertanának alapvető eljárásai közé tartoznak a szövegben aláhúzással, 

bekarikázással, stb. történő jelölések, 

     • de az érettségire történő felkészülés sem lehet eredményes, ha a tanuló az adott tárgy 

tankönyveivel nem rendelkezik (szabadon), mert azokat („szűzen”) vissza kell szolgáltatnia. 

 

6. Színvonalas tankönyveket nemcsak állami kiadó hozhat létre, sőt... A gyakorló pedagógusok 

egyöntetű véleménye szerint, ha az oktatási kormányzatnak fontos a tankönyvi minőség, akkor 

közismereti tárgyakból is ugyanúgy lehetőséget ad magánkiadók tankönyveinek és digitális 

tananyagainak jóváhagyására, mint a korábbi években. 

 

7. Szükségesnek látjuk a tankönyvterjesztés központosított rendszerének felülvizsgálatát is. 

 

     A szabad tankönyvválasztás nyomán megvalósuló és az adott tanulócsoport szükségleteit legjobban 

lefedő tankönyvellátás a jó oktatás egyik meghatározó feltétele, melynek hiánya a nemzetközi 

teljesítményvizsgálatok eredményeiben is visszaköszön... 

 

     Fenti követeléseinkhez, kéréseinkhez szervesen hozzátartozó konkrét javaslatainkat személyesen 

juttatjuk el az EMMI oktatásért felelős vezetőihez, és várjuk válaszukat a felvetett problémák 

tárgyalásos rendezésére. A létrehozandó oktatási kerekasztal(ok) egyik megkerülhetetlen témája lehet: 

hogyan érhető el – akár néhány kis lépéssel is –, hogy a tankönyvválasztás szabadságfoka érezhetően 

növekedjen már a jövő tanévre is… 

 

Budapest, 2016. február 1. 

 

A TANOSZ elnöksége nevében 
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