
A tankönyvek „ingyenességének” ára és következményei 
 
Miért dobunk ki évente 5-6 milliárd forintot a „költségvetés ablakán”?  
 

Az oktatási kormányzat 2017 május végén (aligha pedagógiai megfontolásból) döntött úgy, hogy a 
valamennyi diákra (és családjára) érvényes tankönyvi ingyenességet „egy csapásra” a 9. évfolyamig 
kiterjeszti. 
Ez az intézkedés – a rászorulókon kívül – csak 2017-ben (9 évfolyamra számítva) megközelítőleg  
+ 5 milliárd Ft-jába kerül a költségvetésnek (közvetve mindannyiunknak), ráadásul ez az iskolákat,  
a pedagógiai munkát nem viszi előbbre. (Részletesebben lásd: *) 
Ez a gesztus ugyanis csak a jobb módúak helyzetét könnyíti meg, ugyanakkor az oktatás minőségének 
javítására egyáltalán nincs hatással és évente milliárdokat von el az esélyegyenlőtlenségek 
enyhítésére is lehetőséget adó forrásokból. (A rájuk tukmált támogatás fejében a jobb helyzetben lévő 
családoknak is be kell érniük a szabad tankönyvválasztás különböző eszközökkel történő korlátozásával, 
aminek sem a pedagógusok, sem a szülők körében nincs jó visszhangja. (Részletesebben lásd: **) 
 
Hogyan lehetne ezt a költségvetési forrást az oktatás minőségének tényleges fejlesztésére fordítani? 
 

Ha csak a (mintegy 50%-nyi) valóban rászoruló családok kapnák „ingyenesen” (helyesebben: 
térítésmentesen) a tankönyveket (mint korábban, 2013-ig), akkor az így felszabaduló 5-6 milliárd 
költségvetési többletforrásból az egyes iskoláknál nagyságrendileg átlagosan 1 millió forint 
maradhatna. (Részletesebben lásd: ***) 
Ha ezt az iskolák minden tanévben a nekik hiányzó taneszközök (esetleg a tankönyvkeretbe be nem férő 
bevált tankönyvek) differenciált vásárlására/kiegészítésére használhatnák fel, akkor ez érzékelhetően 
javíthatná az iskolák felszereltségét és közvetve az oktatás minőségét. 
Ha pedig az iskolák között nem mechanikusan osztanák fel ezt a forrást, hanem úgy, hogy a kedvezőtlen 
helyzetűek többet kapnának belőle, ez az esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez is hozzájárulhatna. 
 
A fentiek szakmai evidenciát jelentenek a pedagógiával felelősen foglalkozók számára. Tudomásunk van 
róla, hogy az oktatásirányítás felsőbb szintjein is vannak olyan szakemberek, akik nem értenek egyet a 
minden tanulóra ilyenformán kiterjesztett tankönyvi „ingyenességgel”. Lehet-e esélye annak, hogy a 
nyilvánvaló szakmai-pedagógiai felismerések itt és most felülírják a pillanatnyi politikai haszonszerzés 
szempontjait? A TANOSZ szerint ez morális-szakmai kérdés... 
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* A TANOSZ számításai a KELLÓ-tól kikért (2017.06.30-án lezárt) tankönyvforgalmi adatokból származnak. Ezek szerint a 
11,9 milliárdos tankönyvforgalomból – az előző évek rászorultjainak százalékos arányait figyelembe véve – 2017-ben legalább 
5 milliárd Ft-ot ad az állam (az 1-9. évfolyamokon) a nem rászoruló családok tankönyvtámogatására. Mindez abból 
számítható, hogy 2014-2016 között (1-8. osztályban) a rászorulók aránya 50-51%-os volt, és a tanulói folyamatosságot 
figyelembe véve ez évente számottevően nem változhat. 
 
** Az alábbi adatok a Szülői Hang Egyesület kérdőíves felméréséből származnak: 

– A szülők 90%-a szerint „azt a könyvet rendeljék meg, amit a tanár jobbnak tart, akár állami, akár nem”. 
– A szülők 78%-a szerint „akiknek nem okoz problémát a tankönyvek megvásárlása, annak nem kellene állami 

támogatást adni”. 
– Állításunkat erősíti, hogy a válaszolók között többségben lehettek a magasabb státuszú szülők… 

 
*** Ennél pontosabb adatot akkor kapunk, ha a nem rászorulók számára nyújtott költségvetési tankönyvtámogatást (kb. 5 
milliárd Ft) elosztjuk az 1-12. évfolyamot működtető közoktatási intézmények (kb. 5 ezer körüli) aktuális számával. 
 
 
 

    „Nem az a fontos, mi jó a szőlésznek, hanem az, mi jó a szőlőnek.” 
            
 A TANOSZ 1991-es megalakulása óta – bármilyen színezetű oktatási kormányzat idején – a 
tankönyveket előállítók és használók egymással szembe nem állítható szakmai szempontok szerinti 
támogatását tekintette mindenkori feladatának. 
 Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az iskolák tankönyvhelyzetének alakulását és ennek 
nyomán megfogalmazott szakmai állásfoglalásait valamennyi tankönyvügyben érintett szereplő számára 
nyilvánossá teszi. Az intézkedéseket elsősorban aszerint vizsgálja, mennyiben javítja az oktatás 
minőségét különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségek/iskolák/családok/tanulók esélyegyenlőtlen-
ségének enyhítésére. 


