TANOSZ közlemény a 2019. évi tankönyvrendelési helyzetről
A 2020-21-es tanévtől minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez a köznevelésben és a
szakképzésben - mondta az oktatási államtitkár kedden, Budapesten. Bódis József oktatási államtitkár
az intézkedés céljaként jelölte meg, hogy egyenlő esélyt biztosítsanak minden diák számára.
Fontosnak nevezte azt is, hogy minőségi tankönyveket tudjanak a tanulóknak adni.
Véleményünk szerint csalóka azt hinni, hogy a 9. osztályig mindenkire kiterjesztett (és gyakran
kölcsöntankönyvekből megvalósított) „ingyenesség” megnyugtatja az iskolákat. Mindannyian tudjuk, ha
nemcsak a rászorulók, hanem a jobb módúak gyerekei is „ingyen” (valójában az adófizetők pénzéből
térítésmentesen) kapják a tankönyveket, az jottányit sem javítja az oktatás minőségét és az iskolák
körülményeit. Az előnyösebb helyzetű családoknak nyújtott költségvetési milliárdok végső soron nem
enyhítik, hanem növelik a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőtlenségét.
Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke pedig arról beszélt, hogy a tankönyvjegyzékben
idén egyetlen területen volt változás: a jegyzék lezárásának időpontja február 15-ére került át. Ez alól a
sajátos nevelési igényű tanulók kiadványai és a nemzetiségi tankönyvek jelentenek kivételt, ott június a
határidő - jelezte.
Az OH elnöke visszautasította, hogy a kínálat nagymértékben szűkült volna. Elmondta: csaknem 3000
cím szerepel a jegyzéken, és ezek mintegy fele nem állami kiadású.
Sajnálattal tapasztaljuk a valós tények ilyen mértékű ferdítését (használhattunk volna ennél erősebb
kifejezést is).
Ezzel szemben a mindenki számára könnyen ellenőrizhető tények: Az előző tanévi 3350 cím helyett
idén pontosan 2754 cím szerepel a jegyzéken, melyből csak 840 a magánkiadós kiadvány (azaz
mindösszesen 30,5%)!
Az idei tanévben még 993 magánkiadós közismereti kiadványból választhattak az iskolák, a következő tanévre
ez a választék a hivatalos jegyzéken 368 alapvető tankönyvre szűkült, tehát 625 magánkiadós cím került le a
jegyzékről.

Nehéz lenne ma olyan pedagógust (szülőt) találni, aki helyeselné azt, hogy a megrendelhető tankönyvek
jegyzékén alapvető közismereti tárgyakból (a magyar nyelv és irodalomtól a matematikán át a
történelemig és tovább) csak elvétve találkozunk azokkal a magánkiadós tankönyvekkel, amelyekből
még az idén szívesen tanítottak kollégáink.

Budapest, 2019. április 4.

Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) nevében
Kereszty Péter, elnök
20/661-1717

e-mail: tanosz@tanosz.info

Romankovics András, alelnök
70/337-9399

