
TANOSZ állásfoglalás 

Rétvári Bence parlamenti államtitkár Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő „Végképp 

lenyúlja az állam a tankönyvpiacot?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére adott 

válaszában olyan kijelentéseket találunk, melyet egyesületünk visszautasít, vagy 

elfogadhatatlannak tart.  
 

A parlamenti államtitkár a magánkiadókat úgy állítja be, mintha azok a gyerekek érdekei 

helyett csak a megszerezhető profittal törődnének. Egyesületünk visszautasítja ezt az 

általánosító kijelentést, főképp azért, mert a nyereséget a kiadók elsősorban az oktatást 

szolgáló további fejlesztésekre használták fel.  
 

Vitatjuk továbbá a parlamenti államtitkár azon kijelentését, amely szerint „A pedagógusok 

szabad tankönyvválasztáshoz való joga garantált…”, mert az idei és az elmúlt évek 

tankönyvrendelési időszakainak tapasztalatai nem ezt mutatják. Számos pedagógus és 

tankönyvfelelős visszajelzései alapján állítjuk, hogy a minisztérium vélt elvárásainak 

mindenáron megfelelni akaró egyes tankerületi munkatársak kizárólag a magánkiadók 

tankönyveinek megrendelését igyekeznek a legkülönfélébb eszközökkel korlátozni. 

Sokatmondó az a tény is, hogy mindezek ellenére az állami kiadású tankönyvek rendelése 

jelentősen visszaesett, különösen a sokmilliárdos EU-s támogatásból kifejlesztett kísérleti, 

később újgenerációsnak elkeresztelt tankönyveké. Ezeket az ún. újgenerációs tankönyveket 

2015-höz képest 2018-ban 31%-kal kevesebben választották. Ez egyértelmű visszajelzés az 

iskolák részéről, hogy nem elégedettek az állami tankönyvek minőségével, s ezt a szülők 

egyesületének (Szülői Hang) felmérései is igazolják. 
 

Rétvári Bence parlamenti államtitkár írásbeli válaszából: 

„Az új Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: Nat) bevezetésével egyidejűleg a 

tankönyvkiadásért felelős kiadó gondoskodik arról, hogy legyen minden évfolyam minden 

tantárgyához megfelelő kínálat a tankönyvjegyzéken.” A TANOSZ számára nem világos, 

hogy a parlamenti államtitkár mit ért megfelelő kínálaton, továbbá az sem világos, hogy kinek 

megfelelő. (A tantárgyanként legfeljebb kétféle állami tankönyv, mint választék megfelelő?)  
 

A parlamenti államtitkár szerint „ma már 1 millió tanuló – az összes köznevelésben résztvevő 

diák kb. 85 százaléka – kapja térítésmentesen a tankönyveket”. Az államtitkár elfelejtette 

hozzátenni, hogy a tankönyveket csak könyvtári használatra kapják meg térítésmentesen a 

tanulók, míg azok korábban a rászorultak tulajdonába kerültek. (Az iskolai könyvtárhasználat 

eddig is ingyenes volt!) 
 

A parlamenti államtitkár egyedül azon kijelentése helytálló, mely szerint az állami 

szerepvállalás erősítése nélkül a nemzetiségi iskolákban tanuló vagy a sajátos nevelési igényű 

diákok taneszközeinek fejlesztése nem lett volna megvalósítható, ám ezen nincs mit 

csodálkozni, hiszen ez kifejezetten állami feladat. Eddig ezt a nem túl hálás feladatot azért 

vállalták magukra a „profitéhes” magánkiadók, mert az állam a tankönyvkiadásba történő 

beavatkozásakor egészen máig magára hagyta ezeket a területeket. 
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