
TANKÖNYVFELELŐSÖKNEK, igazgatóknak és valamennyi pedagógusnak! 
 

• Milyen törvényes lehetőségei vannak az iskoláknak a tankönyvrendelésre 2018 áprilisában? 
• Évfolyamonkénti tankönyvtámogatási keret és ingyenesség 
 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) – immár 26 éve – az iskolai 
tankönyvhasználók (pedagógusok, diákok) érdekeinek szolgálatát tekinti elsődleges feladatának. 
  
1. A tankönyvek választásáról, megrendeléséről  
 

• A Köznevelési törvény 63.§-a biztosítja: a pedagógus, az iskola joga, hogy megválassza az általa 
alkalmazott tankönyveket. Az iskola elkészíti a megrendelést, amit a fenntartó engedélyez (elfogad), esetleg 
megvétóz. (A vétó csak abban az esetben lehet jogos, ha az iskola túllépi a számára megállapított keretösszeget.) 

• A fenntartó nem rendel, csak aláír. Rendeljék meg a hivatalos tankönyvjegyzékről azokat a 
könyveket, amelyek iskolájuknak a legjobban megfelelnek, de összességében nem lépik túl a keretösszeget.  

• Amelyik tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel (legyen az állami vagy magánkiadóé), 
annak a megrendelését jogilag nem lehet érvényteleníteni vagy megtiltani! 

 
Érdemes figyelembe venni, hogy a magánkiadók közismereti tankönyvei már csak az idei 

tankönyvjegyzéken szerepelnek hivatalosan. Az ebből adódó következtetéseket minden iskolának 
(tankönyvfelelősnek) magának kell végiggondolnia. 

2019 áprilisában – ha a jelenlegi tankönyves jogszabályok nem változnak – már csak állami kiadású 
tankönyvek lesznek a közismereti tárgyak tankönyvjegyzékén. (Ez alól szinte csak az idegen nyelv kivétel.)  
A TANOSZ minden követ megmozgat azért, hogy a bevált, értékes magánkiadós tankönyvek 2019-ben is 
választhatók/rendelhetők legyenek. Céljaink elérésében az iskolák véleményét és támogatását tartjuk a 
legfontosabb tényezőnek… Lásd a TANOSZ előző (március 26-27-én iskoláknak kiküldött) levelét! 
 
2. A 2018/19-es tanév évfolyamonkénti konkrét tankönyvtámogatási kerete 
(Lásd a következő oldalon lévő táblázatot!) 
 

• A most folyó (2017/18-as) és a jövő tanévre (2018/19-es) vonatkozó oszlopok összehasonlításából az 
látható, hogy csak kevés változás történt: a 9. és a 12. évfolyam tankönyvkeretét jelentősen megemelték, míg a 4. 
osztályét csökkentették. (Az eltéréseket színnel emeltük ki a túloldali táblázatban.) Az évfolyamok közötti 
átcsoportosítás lehetősége idén is megmaradt. A tankönyvfelelősök találékonyságát az idei rendelés lebonyolítása 
is próbára teszi. 

• A túloldali táblázat adatai mindenképpen vonatkoznak a tankerületek fenntartásában lévő állami 
iskolákra, hiszen erről a tankerületek levélben tájékoztatták az iskolákat… 

• 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… 
 
 
2018. április 4.  A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) nevében  
 
Kereszty Péter, elnök       Romankovics András, alelnök 
20/661-1717   e-mail: elnok@tanosz.info   70/337-9399 
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Évfolyamonkénti tankönyvtámogatási keret és ingyenesség 
2018/19 

 
 

Évf. Tankönyvtámogatási Tankönyvtámogatási Ingyenes tankönyv 
  keret (Ft/tanuló) keret (Ft/tanuló) biztosítása 

  2017/18 2018/19 2018/19 

        

1. 9.000 9.000 teljeskörűen 
2. 9.000 9.000 teljeskörűen 
3. 9.000 9.000 teljeskörűen 
4. 12.000 9.000 teljeskörűen 

5. 12.000 12.000 teljeskörűen 
6. 12.000 12.000 teljeskörűen 
7. 15.000 15.000 teljeskörűen 
8. 12.000 12.000 teljeskörűen 

9. 15.000 20.000 teljeskörűen 
10. 12.000 12.000 rászorultsági alapon 

11. 12.000 12.000 rászorultsági alapon 

12. 9.000 12.000 rászorultsági alapon 
 


