
TANKÖNYVFELELŐSÖKNEK, igazgatóknak és valamennyi pedagógusnak! 

 

Milyen törvényes lehetőségei vannak az iskoláknak a tankönyvrendelésre 2017 áprilisában? 

 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) – immár 25 éve – a tankönyvkiadók mellett az 

iskolai tankönyvhasználók (pedagógusok, diákok) érdekeinek szolgálatát tekinti elsődleges feladatának. 

 Ennélfogva a Klebelsberg Központ vezetőinél idén is kezdeményeztük, hogy a jövő tanévi (2017 

áprilisában kezdődő) tankönyvrendelési időszak kezdetéig valamennyi iskola és tankerület számára egyértelmű 

legyen: konkrétan mennyi az egyes évfolyamok tanulónkénti tankönyvtámogatási kerete. 

 Az alábbiakat a Klebelsberg Központtal történt egyeztetést követően fogalmaztuk meg. 

 

1.A tankönyvek választásáról, megrendeléséről (Mi jó az iskolának?) 

 

• A Köznevelési törvény 63.§-a biztosítja, hogy a pedagógus, az iskola joga, hogy megválassza az általa 

alkalmazott tankönyveket. Az iskola elkészíti a megrendelést, amit a fenntartó engedélyez (elfogad), esetleg 

megvétóz. 

• A fenntartó nem rendel, csak aláír. Tehát nem a fenntartó elvárását kell kitalálni! Rendeljék meg úgy a hivatalos 

tankönyvjegyzékről azokat a könyveket, amelyek iskolájuknak a legjobban megfelelnek, hogy összességében 

nem lépik túl a keretösszeget. (Ez a legfontosabb feltétel.) 

• Amelyik tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel (legyen az állami vagy magánkiadóé), annak a 

megrendelését jogilag nem lehet érvényteleníteni vagy megtiltani! 

 

2.A tartós (használt/kölcsön) tankönyvekről és a kerettantervi megfelelésről 

 

• Az idei tankönyvrendelési időszakban már nemcsak ajánlás, hanem jogszabály írja elő, hogy 1-2. 

évfolyamon mindenki új könyvből tanulhat, mert a használt tankönyveket a gyerekeknek nem kell 

visszaadniuk a könyvtárba, s a szülők sem kötelezhetők kártérítésre. 

 

3.A 2017/18-as tanév évfolyamonkénti konkrét tankönyvtámogatási kerete 

(Lásd a következő oldalon lévő táblázatot!) 

 

• A túloldali táblázat adatai mindenképpen vonatkoznak a tankerületek fenntartásában lévő iskolákra, hiszen a 

TANOSZ erről megállapodott a Klebelsberg Központtal… 

 

• A TANOSZ azt képviseli, hogy az évfolyamonkénti tankönyvtámogatási keret konkrét összegének 

valamennyi fenntartó esetében azonosnak kell lennie (tehát az alapítványi és egyházi iskoláknál is), mert 

különben súlyosan diszkrimináló helyzet jön(ne) létre. Azt tanácsoljuk, hogy az alapítványi és egyházi iskolák 

igazgatói (tankönyvfelelősei) saját fenntartójukon keresztül érjék el ennek érvényesülését… 

 

4.TANOSZ rendelőtömb 2017/18: olyan rendelőtömb készült, melyben a „TANOSZ-os tankönyvkiadók” 

tankönyvei két csoportban szerepelnek. 

• Tankönyvjegyzék  • Tanulást-tanítást segítő kiadványok 

 

Elérhető az alábbi linkre kattintva: http://www.tanosz.info/cikkek/tanosz-rendelotomb-2017-2018/  

 

 

 

 

2017. március 31.  A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) nevében  
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Évfolyamonkénti tankönyv normatíva és ingyenesség (Klebelsberg Központ) 

2017/18 

 

Évf. Ingyenes tankönyv Rászorultsági alapon Tankönyvnorma 

  biztosítása ingyenes %-ban Ft/tanuló 

        

1. teljeskörűen 100% 9.000 

2. teljeskörűen 100% 9.000 

3. teljeskörűen 100% 9.000 

4. teljeskörűen 100% 12.000 

5. teljeskörűen 100% 12.000 

6. rászorultsági alapon 60% 12.000 

7. rászorultsági alapon 60% 15.000 

8. rászorultsági alapon 60% 12.000 

9. rászorultsági alapon 50% 15.000 

10. rászorultsági alapon 50% 12.000 

11. rászorultsági alapon 50% 12.000 

12. rászorultsági alapon 50% 9.000 

 

 

• Az idei tanév megrendelési adatai alapján az 1-2. évfolyam tankönyvkeretét 3000-3000 Ft-tal növelték,  

a 11-12. évfolyamét ugyanennyivel csökkentették. (Lásd a táblázat jobb szélső oszlopának kiemelését!) 

 

• Az évfolyamok közötti átcsoportosítás lehetősége megmaradt. 

 

• A rászorultsági alapon biztosított százalékok (60%-50%) azt adják meg, hogy az egyes tankerületek a 6-12. 

évfolyamon rászorultsági alapon átlagosan hány százalék tanulóval számolnak. (Természetesen lehetnek 

kedvezőtlen helyzetű iskolák, ahol pl. 6-8. osztályban 60 százaléknál több a rászoruló, és lehetnek olyan iskolák, 

ahol ennél kevesebb.) 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy bár a Klebelsberg Központtal sikerült egyeztetni a tankönyvkeretről, a 

tankönyvrendelet legújabb tervezett módosítása szerint az iskolai tankönyvfelelősök a KELLO-tól ezután nem 

kapnak díjazást, csak ellentételezést! (Amiről nem tudható, a valóságban mit jelentene.) 
 

 

 

 


