
A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) állásfoglalása  

 

A 2015-ös tankönyvrendelés aktuális problémáiról különös tekintettel az alsó tagozatra 

 

 A TANOSZ mindvégig támogatta/támogatja azt a helyes törekvést, hogy 

– a sok hibával működő egyéni tankönyvcsomagok helyett újból az iskolákban történjen a szétosztás; 

– a tavalyi szűkített tankönyvlista helyett a hivatalos tankönyvjegyzékről bármelyik iskola rendelhessen. 

 

 Ezen alapvetően helyes „visszarendeződés” mellett az alsó tagozatos (főként az 1-2. évfolyamra szóló) tankönyvekre 

olyan pénzügyi-rendelési korlátokat terjesztettek ki, melyek súlyos pedagógiai problémákat vetítenek előre, s ezt 

kötelességünknek érezzük minden fórumon szóvá tenni. 

 

 • A KELLÓ rendelési felületén a jövő tanévre 1-2. osztályban  

– egyesek szerint 3000 Ft-os a kerethatár; 

– mások szerint 0 (nulla!) Ft-s keret áll rendelkezésre... 

 • Mindkét változat pénzügyileg és pedagógiailag is lehetetlen helyzetbe hozza az iskolákat. (Az is bizonytalanságban 

tartja a tankönyvfelelősöket, hogy ez sincs világosan leírva.) 

 

 • 1-2. évfolyamos példáinkban azzal számoltunk, hogy 

– csak matematikából, magyarból és környezetismeretből kell munkafüzeteket rendelni;  

– valamennyi tartós tankönyv rendelkezésre áll magyarból és környezetből, valamint  ének-rajz-technika-erkölcstan 

tárgyakból is megmaradnak és felhasználhatók az idei tartós tankönyvek; 

– és az idegen nyelv tanítására szolgáló tankönyveket teljesen kihagytuk a számításból.  

 

 • A 3000 Ft-os keret biztosan csak az új OFI-s tankönyvekkel hozható ki a 3 tárgyból (matek, magyar, környezet). 

Esetleg akkor is a kereten belül lehet maradni, ha egy tárgyból (például magyarból) még megmaradtak az Apáczai (AP), 

a Nemzedékek Tudása (NT) vagy más kiadók tankönyvei és csak a munkafüzeteket kell megrendelni... 

 • Csak egykori AP tankönyvekből a teljesen lecsupaszított és legolcsóbb változat is 3400 Ft-ba kerül 1. osztályban, és 

4150 Ft-ba a 2. évfolyamon... 

 • Mivel matematikából általában nem tartósként használják a tankönyveket, ezért az OFI-n kívül egyetlen más kiadó 

matematika-csomagjával sem lehet kihozni 3000 Ft-ból az 1-2. évfolyam alaptankönyveit! 

 • Ha valamelyik iskola váltani szeretne, mert például a tavaly látatlanban megrendelt OFI-s tankönyv náluk nem vált 

be, a 3000 Ft-os korlát miatt nem tudja megtenni... 

 • Minden olyan esetben, amikor valamelyik tantárgy tartós tankönyve nem bírta ki a terhelést, vagy más okból nem 

lehet a jövő tanévben felhasználni (és ilyen esetek vannak!), már borul a 3000 Ft-os kerethatár... 

 

 A fent leírt korlátozások legnagyobb vesztesei a kisiskolások és tanítóik lehetnek, mert csak most szembesülnek azzal, 

hogy milyen lehetetlen/tehetetlen tankönyvrendelési helyzetbe szorultak az 1-2. évfolyamon. 

 

 Költségvetési szempontból érthető, módszertani szempontból viszont egyértelmű visszalépés 1-2. évfolyamon a tartós 

tankönyvek erőltetése. Azonban még tartós tankönyvek esetén is 6000-7000 Ft között lenne reális és elfogadható mértékű 

a keretösszeg. Ezzel a keretösszeggel is takarékosan, de a pedagógiai érdekek sérelme nélkül megfelelő számú és 

színvonalú alaptankönyvek illetve munkafüzetek rendelhetők 1-2. évfolyamra. (Akkor is csak az idegen nyelvek tanítására 

szolgáló tankönyvek nélkül.) Nem lehet elfogadni azt a helyzetet, hogy alapvetően fontos tankönyvek, munkafüzetek ne 

férjenek be a keretbe! 
 Megjegyzés: a TANOSZ az EMMI államtitkárságához fordult, hogy az 1-2. évfolyamra szóló tarthatatlan 

keretösszeg megváltozzon! 

 

 • Mivel a pénzügyi korlátok miatt jószerével csak új OFI-s tankönyvekből lehet a 3000 Ft-os keretből kijönni, ez 

akkor lehetne megnyugtató, ha az új OFI-s tankönyvek egytől egyig garantáltan jó minőséget jelentenének. Ezt azért – a 

nagy sietséggel készült tankönyvcsaládok mindegyikéről – nehéz lenne állítani. 

 • Az sem számít jó jelnek, hogy jövőre azokon a tankönyveken sem hajtják végre a változtatásokat, amelyekről már 

idáig kiderültek a gyakorlat hibái. 

 

 Pedagógiailag rendkívül kockázatos, hogy nem (teljesen) kiérlelt kísérleti tankönyveket több tízezres nagyságrendben 

kénytelenek megrendelni az iskolák! 
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