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Az EMMI módosított tankönyvrendelete törvénysértő lehet 

 

1. Az EMMI rendelete nem írhatja felül a Ptk.-t 
 

• Az EMMI 21/2015. (IV.17.) rendelete úgy módosította a 17/2014. (III.12.) tankönyvrendelet 9. mellékletének 4. 

pontját, hogy a KELLÓ „a terjesztésre átvett könyvek ellenértékével folyó év december 15-ig számol el a 

tankönyvkiadók felé”. 
 

• Ez a rendelkezés (határidő) tételesen ellentmond a Ptk. 2013. július 1-jétől hatályos pénzfizetésre vonatkozó 

szabályozásának, mely szerint a teljesítéstől számított kiköthető fizetési határidő maximálisan 60 nap lehet! 
 

2. Miért van ellentmondás az EMMI rendelet és a Ptk. vonatkozó törvényi szabályozása között? 
 

• A tankönyvkiadóknak legkésőbb 07.30-ig kell beszállítaniuk a könyveket a KELLÓ 7 ún. régiópont raktárába. 

(Csak a teljesség kedvéért: ahhoz, hogy ez megtörténjen, a nyomdáknak 07.30-a előtt kell előállítaniuk a 

tankönyveket. A nyomdák ezzel közel azonos időben – tehát 07.30-a előtt – maximálisan szintén 60 napos fizetési 

határidővel számlát állítanak ki a tankönyvkiadóknak, amelynek teljesítése 09.30-a előtt jár le.) 
 

• A tankönyvkiadók csak akkor tudják betartani ezt a törvényben megállapított határidőt, ha a teljesítéstől 

(beszállítástól) számított 60 napon belül megkapják a KELLÓ-tól a leszállított tankönyvek (alaprendelés) 

ellenértékét. (A tankönyvkiadók nem írhatnak alá olyan szerződést, melyet törvénysértő volta miatt nem tudnak 

teljesíteni.) 

 Ezt a hibát/törvénysértést nem a KELLÓ, hanem az említett EMMI rendelet hozta létre, tehát azt kell a lehető 

legrövidebb időn belül megváltoztatni! Éppen a késedelmes fizetések ellen és a lánctartozások megakadályozása 

érdekében készült el a polgári törvénykönyv 2013. július 1-jével hatályos, pénzfizetésre vonatkozó szabályozása. 

Ha a tankönyvrendelés kellős közepén (04.17-én) lehetett rendeletet módosítani, akkor a nyilvánvalóan jogsértő 

határidőt is meg lehet változtatni. 
 

3. Hogyan érhető el, hogy a KELLÓ a beszállítástól számított 60 napon belül fizetni tudjon? 
 

• Az Államkincstárnak augusztus hónapban át kell utalnia a fenntartóknak (KLIK, egyházak, stb.) a költségvetési 

támogatást. (Ez 2013 előtt így volt!) Az állami támogatás összértéke a 2015/16-os tanévben 50% fölött van. 
 

• A fenntartók szeptember első felében átutalják a KELLÓ-nak az alaprendelés ellenértékét. A KELLÓ így 

elviekben szeptember 30-a előtt ki tudja fizetni a tankönyvkiadók felé az alaprendelés ellenértékét. 
 

Megjegyzések a fentiekhez 
 

• Hegedűs István miniszteri biztos nyilatkozata szerint a jövő tanévre az állami kiadású tankönyvek rendelése eléri 

a 90%-ot, tehát a magánkiadók rendelési aránya csak a teljes tankönyvállomány 10%-át jelenti. Amennyiben a 

költségvetési támogatás augusztusban megérkezik a fenntartókhoz, akkor nem lehet akadálya annak, hogy a 

magánkiadók részére a törvényeknek megfelelően időben kifizessék az alaprendelés ellenértékét. 
 

• A TANOSZ tehát teljes mértékben támogatja, sőt követeli, hogy a KELLÓ-hoz időben eljusson legalább a 

költségvetési támogatás ellenértéke. A tankönyvellátás biztonságát elsősorban nem a KELLÓ, és nem a 

magánkiadók veszélyeztetik, hanem az EMMI átgondolatlan intézkedései, határidői.  

 A TANOSZ egyrészt kéri az EMMI illetékeseit, hogy a tankönyvesek képviselőit a szakmát érintő kérdések 

vonatkozásában vonják be a törvényalkotás előkészítésébe, másrészt jelzi: ennek elmaradása esetén minden 

törvényes lehetőséget és fórumot felhasznál arra, hogy az egyértelműen jogszabályellenes intézkedéseket 

tárgyszerűen szóvá tegye. 
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