
A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) állásfoglalása 

a Közép-Budai Tankerületi Központ tankönyves akciójáról 

 

A TANOSZ tudomására jutott, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ a tankönyvi alaprendelések lezárása 

(április 30.) után egyes iskolákat egy napon belül a már beküldött tankönyvrendelések korrekciójára próbálja 

kényszeríteni. (Ennek időpontját a tankerület először május 15-16-ra tette, majd a Könyvtárellátó sürgetésére 

hivatkozva május 8-9-re hozta előre.) 

A TANOSZ szerint az alaprendelés utáni ilyenfajta korrekció jogszabályellenes, bizonytalanságot okoz és 

ellentétes az iskolák érdekeivel is.  

 

Indoklásunk: 

• Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős helyettes államtitkár éppen a TANOSZ-hoz küldött legfrissebb 

válaszlevelében emelte ki, hogy „az intézményvezetők, tankönyvfelelősök tankönyvrendeléssel kapcsolatos 

tájékoztatása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) feladata.” 

Ennek megfelelően a KELLO iskoláknak küldött tankönyvrendelési tájékoztatóját a legfontosabb igazodási 

pontnak kell tekintenünk. Ebből idézünk: „állami fenntartású iskolák esetén a tankönyvjegyzéken szereplő összes 

tankönyv rendelhető.” Tehát ha az iskola a hivatalos tankönyvjegyzékről választott tankönyvet, és összességében 

nem lépte túl a tankönyvtámogatási keretösszeget, a fentiek szerint teljesen szabályosan járt el. 

 

• Ha egy tankerület az alaprendelés lezárása után bírálja felül a KELLO tájékoztatóját, hogyan igazodjanak ki a 

rendelés leadása előtt az iskolák? Ki a felelős ezért a helyzetért? 

 

• Az alaprendelések korrekcióját májusban követelő tankerületi akció azért is jogszabályellenes, mert az érvényben 

lévő EMMI tankönyvrendelet 29.§ (3.) szerint április 30-a után csak az alaprendelések módosítására van lehetőség, 

amely tankönyvenként legfeljebb 15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. 

 

• A 15%-os módosítási korlát felszabadítását a jogszabály a KELLO számára sem engedi meg, ezért a tankerület 

kérése a KELLO-t is kényelmetlen helyzetbe hozza. (A KELLO 2015 óta kényesen vigyáz a tankönyves 

jogszabályok betartására.) 

 

• Jogosan vethető fel a kérdés: a tankerületi referensek bonyolultan előráncigált és vitatható szempontjaikat miért 

nem a tankönyvrendelés megkezdése előtt hozták az iskolák tudomására? 

 

• A módosított tankönyvrendelet tankönyvfelelősöket érintő szabályozása csak a tankönyvrendelés kellős közepén 

jelent meg. Az egynapos rendelési korrekciót azokkal a pedagógusokkal (iskolaigazgatókkal és 

tankönyvfelelősökkel) kívánják végrehajtatni, akik a mai napig nem tudják, hogy munkájukért milyen 

díjazást/ellentételezést fognak kapni, miközben ezt az érvényben lévő tankönyvrendelet 32.§ (1.) szerint a 

tankönyvrendelés kezdetéig tisztázni kellett volna! 

Ebben az esetben is jogos a felvetés: miért késlekedett az EMMI a tankönyvrendelet módosításával? 

 

Összegzés: mind a Közép-Budai Tankerület elszigeteltnek tűnő akciója, mind a tankönyvfelelősök munkájáért járó 

ellentételezés lebegtetése bizonytalanságot és zavart kelt az iskolákban. Az iskolák érdekét az szolgálná, ha a 

rendeletmódosítás és az egyértelmű tájékoztatás a tankönyvrendelés megkezdése előtt, és nem közben vagy utána 

születne meg. A neves osztrák szőlész, Lenz Moser gondolatát kölcsönvéve az olvasó lefordíthatja magának 

állásfoglalásunk lényegét: „Nem az a fontos, mi jó a szőlésznek, hanem az, mi jó a szőlőnek.” 

 

 

Budapest, 2017. május 9.   

      Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) 


