
Milyen törvényes lehetőségei vannak az iskoláknak a tankönyvválasztásra 2016 áprilisában? 

 

Igazgatóknak, tankönyvfelelősöknek, és valamennyi pedagógusnak! 

 

A TANOSZ 1. levelét ugyanerről a témáról február végén küldte e-mailen az iskolákba. 

Ez a tájékoztató a választáshoz és a megrendeléshez kínál érveket a jogszabályi tényállásról, az ezekből 

adódó jogokról és lehetőségekről.  

 

1.A tankönyvek választásáról, megrendeléséről (Mi jó az iskolának?) 

 

• A Köznevelési törvény 63.§-a biztosítja, hogy a pedagógus, az iskola joga, hogy megválassza az általa 

alkalmazott tankönyveket. Az iskola elkészíti a megrendelést, amit a fenntartó engedélyez (elfogad), 

esetleg megvétóz. 

• A fenntartó nem rendel, csak aláír. Tehát nem a fenntartó elvárását kell kitalálni! Rendeljék meg úgy a 

hivatalos tankönyvjegyzékről azokat a könyveket, amelyek iskolájuknak a legjobban megfelelnek, hogy 

nem lépik túl a keretösszeget. 

• A fenntartó – értesüléseink szerint – utólag nemigen húzza át az iskolai megrendelést, és ír(at) be 

helyette másikat, ha a keretösszeget betartották. (Ez a legfontosabb feltétel.) 

• Amelyik tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel (legyen az állami vagy magánkiadó), 

annak a megrendelését jogilag nem lehet érvényteleníteni vagy megtiltani! 

 

2.A tankönyvmegrendelés pénzügyi keretéről 

 

• A tankönyvtámogatás értéke elvileg 12 ezer Ft/fő minden évfolyamon, s ezt eddig egyetlen oktatásügyi 

vezető sem cáfolta. 

• Főként 2015-ben azonban az iskolák értésére adták, hogy például 1-2. évfolyamon csak 3.000 Ft-os a 

keretösszeg. 

• Április első napjaiban megváltozott a helyzet. Az EMMI közleményt bocsátott ki: „…hogy több 

évfolyamon a korábbinál magasabb keretösszeget határozott meg az állami intézményfenntartó…” Ennek 

folytatásaként az iskolákba már olyan tankönyvrendelési tájékoztató került, amelyből – évfolyamokra 

lebontva – pontosan tudható: mennyi lehet a tankönyvtámogatási keretösszeg tanulónként. 

 

Évf. Ingyenesség Keretösszeg (Ft/tanuló) 

1. mindenkinek 6.000 

2. mindenkinek 6.000 

3. mindenkinek 9.000 

4. mindenkinek 12.000 

5. rászorulóknak 12.000 

6. rászorulóknak 12.000 

7. rászorulóknak 15.000 

8. rászorulóknak 12.000 

9. rászorulóknak 15.000 

10. rászorulóknak 12.000 

11. rászorulóknak 15.000 

12. rászorulóknak 12.000 

13. rászorulóknak 12.000 

 



• Ez a helyzet (bár még messze nem optimális) kétségtelenül jobb a tavalyinál, mert így jobban 

tervezhetővé válik a megrendelés összeállítása. Ha az évfolyamok közötti átcsoportosítás lehetősége 

megmaradt, akkor az iskoláknak egy kicsit nagyobb lett a mozgásterük. 

 

3.A tartós (használt/kölcsön) tankönyvekről 

 

• Az elmúlt években a használt/kölcsönzött tankönyvek erőteljes szorgalmazása jelentősen szűkítette az 

iskolák által felhasználható keretösszeget. 

• Most az 1-2. évfolyamon javult a helyzet: 

– mindenki új könyvből tanulhat; 

– az első-másodikosoktól a használt tankönyveket nem kell visszavenni a könyvtárba, s a 

szülők nem kötelezhetők kártérítésre. 

• A többi évfolyamon várhatóan a használt tankönyvek alkalmazását továbbra is preferálják majd a 

fenntartók. Az alábbiakban néhány ezzel ellentétes jogszabályra hivatkozunk. 

• Nincs olyan jogszabály, mely a tartós tankönyvek használatát kötelezővé tenné! 

• Az eddigi kísérleti tankönyvek (1-3. évf. + 5-7. évf. + 9-11.évf.) a kemény borító ellenére sem 

mondhatók jogilag tartós tankönyvnek, mert nem mentek át az ennek megfelelő engedélyezési eljáráson! 

Ezért például a 2015-ben (azaz idén) használt kísérleti tankönyveket kötelezően nem lehet 2016-ban újra 

másik tanulócsoportnak használtan átadni. 

 

4.A tankönyvlistákról 

 

• A 2014-es szűkített lista már biztosan nincs érvényben! 

• 2015-ben a KELLÓ honlapjára feltett ún. „piktogramos lista” pedagógiai és jogszabályi szempontból is 

téves volt. (Például: a tankönyvjegyzéken lévő valamennyi tankönyv megfelel a kerettantervnek, sőt 

éppen a kísérleti tankönyveket nem vetették alá kerettantervi megfelelésnek!) 

Azt tanácsoljuk: az iskolák a hivatalos tankönyvjegyzék keretein belül a számukra legjobb megrendelést 

adják le. (Ha nem találják a tankönyvjegyzéken a megszokott tankönyveket, tájékozódjanak a 

magánkiadók és a TANOSZ honlapján: http://www.tanosz.info/cikkek/tanosz-rendelotomb/)  

Amennyiben az iskola szakmai indokkal (pl. miért tartja jobbnak a diák szempontjából), vagy pénzügyi 

érvekkel (pl. jelentős mennyiségű könyvtári állomány) meg tudja indokolni, hogy miért azt a könyvet 

választja,  akkor a fenntartó várhatóan nem gördít akadályt a kiválasztott könyvek megrendelése elé. 

 

Egy kicsit az iskolák helyzetfelismerésétől, bátorságától is függ, miből fognak tanítani 2016 őszén! Persze 

azt is tudjuk, hogy a tankönyvekkel való elégedettség nagyon sok részletkérdés sikeres megoldásától függ, 

s ebben az egyes iskolák között – helyzetüktől függően is – jelentős különbségek lehetnek. 

 

2016. április 6.  

 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) nevében  

 

Kereszty Péter, elnök       Romankovics András, alelnök 

20/661-1717   e-mail: elnok@tanosz.info  70/337-9399 
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