
Tisztelt Érdekképviselet! 

 

Az országban sok probléma van. Szűkebb környezetünkben is. Amibe mi legjobban 

belelátunk, a munkahelyünk: egy szakközépiskola. S mivel a tankönyvrendelés a mi 

feladatunk, egyre jobban érlelődik bennünk egy kérdés. 

Mért nem foglalkozik a szakszervezet az iskolai tankönyvellátással hatékonyabban? 

Erős sajtóvisszhang kellene egyszerű, közérthető stílusban, elégedettségi kérdőív 

szétküldése tanárok – diákok – szülők körében; ennek közzététele, jogszerűségi  

vizsgálat , szervezett megmozdulás. 

Problémák 

- a tankönyvfelelősök járandósága a mai napig nincs kifizetve (legalábbis 

nálunk) 

- a törvény által előírt ingyenes tankönyv pénzmaradványának könyvtári 

fejlesztésre felhasználható részét kötötten lehet elkölteni – nem tanulást segítő 

és kötelező olvasmányokra, hanem a Kello által felajánlott kiadványokra 

(mintha készletkisöprést végeznének…) 

 -    a „vízfejű”  KELLO nem elég rugalmas, az iskolák egyéni sajátosságait nem 

veszi figyelembe (pl. a szakképző intézményeknél a sok augusztus végén alakuló osztály 

tankönyvrendelését a tankönyvcsomagok összeállítása,  osztása, adminisztrálása, 

pótrendelése közben akarják elvégeztetni a tankönyvfelelősökkel (nem beszélve arról, 

hogy a szakkönyvek legyártása nem biztosított, ha a kiadók nem lesznek informálva.) 

 -  a pótrendelt könyvek idén nagyon soká (novemberben) érkeztek meg 

 -  a központosított tankönyvrendelés miatt túl sok az adminisztráció, a túlterhelt 

rendelési felületen nehézkes a munka, a Kello rajtunk kísérletezi ki az optimális rendelési 

folyamatot, így állandóan változnak a szabályok (pl. csekkbefizetés, tankönyvcsomagok 

készítése). 

 -  a számlázás átláthatatlan 

 -  az illetékesesek állításával ellentétben nem lett hosszabb a rendelési idő, 

hiszen a tankönyvjegyzék áprilisban még nem volt teljes (pl. a műszaki témájú könyvek 

csak április közepén kerültek fel a jegyzékre) és  a klikes ellenőrzés miatt a 30-ához 

képest  27-én le kell zárni a rendelést.  



 -  a rendelhető tankönyvek közül többnek kifogásolható a szakmai színvonala, a 

sok éve bevált, jó színvonalú tankönyvek kiadását meg elsorvasztják (megkérdőjelezhető 

a tankönyvvé nyilvánítás folyamata) 

  -  a tankönyvlistán levő NAT-kompatibilis tankönyvek megrendelését a Klik  

letiltotta, pedig Czunyiné nyilatkozata alapján nincs szűkített lista                            

(Milyen eljárás az, ha a szülők és diákok által jóváhagyott tankönyvlistáról a 

megrendelési határidő utolsó napján  – telefonon  ( így ugye nincs nyoma)  – utasítanak, 

hogy kilenc tankönyv helyett rendeljünk másikat, nem törődve azzal, hogy a szülő által 

aláírt tankönyvmegrendelő  alapján történtek meg a rendelések.) 

 -  kérdéseinkre sokszor nincs érdemi válasz, a Klik és a Kelló egymásra mutogat

  

Véleményünk szerint össze kellene gyűjteni, hogy az iskoláknak milyen egyéni problémái 

vannak és egységesen fellépni. (És ez az iskolai élet egyéb területeire is kiterjedhetne, 

van bőven probléma.) 

Kérjük Önöket, vizsgálják meg, mért sorvasztják el a sok éve bevált, kiváló tankönyvek 

kiadását! (Ne hagyjuk!) 

Vizsgálják meg azt is, kinek az érdeke a „tankönyvbiznisz”, ki gazdagodik a 

tankönyvfelelősök emberfeletti munkájából, az irányított tankönyvhasználatból, a rendőri 

felügyelettel történő postai szállításból? Nyilvánosságra kellene hozni! 

 

…………….., 2015.május 11. 

 

      Üdvözlettel: 

      ………………………. 

      tankönyvfelelősök 

 

(A település és az iskola tankönyvfelelőseinek nevét hozzájárulásuk nélkül 

nem adhatjuk ki!) 


