
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Hamisak azok a híresztelések, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a KELLO valamiféle 
hátsó szándéktól vezérelve kijátszanák a jogszabályokat, és szándékosan szűkítenék a pedagógusok 
lehetőségeit. A tankönyvrendelést a vonatkozó rendelkezések értelmében az intézményvezetőnek és 
a fenntartónak is jóvá kell hagynia. A jóváhagyás feltétele, hogy a rendelés összértéke ne lépje túl az 
intézményi keretet, és a tankönyvjegyzéken szereplő kiadványok közül válasszanak a pedagógusok. 
Az állami intézményfenntartó a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a tankönyvrendelés 
során. A szabad tankönyvválasztás lehetősége továbbra is biztosított, hiszen több mint 60 kiadó, 
összesen 3527 féle tankönyve szerepel a tankönyvjegyzéken. Az állami kiadású nyomtatványok ennek 
csupán harmadát teszik ki. A szervezet a visszajelzések alapján az idei évben a korábbi éveknél 
magasabb keretösszeget állapított meg, nagyobb mozgásteret biztosítva az intézmények számára. A 
támogatás összegének meghatározásakor a tankönyvjegyzék árait és a tanterveket vettük 
figyelembe. Azokon az évfolyamokon, ahol új tantárgyak kerültek bevezetésre (kémia, fizika) vagy 
ahol a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek két évfolyam tananyagának feldolgozásához 
nyújtanak segítséget (nyelvkönyvek), magasabb összegű támogatást biztosít a fenntartó. Nevesítve: 
1-2. évfolyamon 6000-6000, a 3. évfolyamon 9000, 4. 5. 6. 8. 10. és 12. évfolyamon 12 000, míg a 7. 
9. és 11. osztályban tanulónként 15 000 forintért lehet rendelni. Az első-második évfolyamon azért 
döntött az állami fenntartó úgy, hogy a korábbi 3000 helyett 6000 forintra emeli a rendelési keretet, 
mert munkatankönyveket használnak a tanulók, amelyek ennek következtében nem alkalmasak 
tartós tankönyveknek. A rendelkezéssel kapcsolatos, a szervezethez beérkezett szülői és tanári 
visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak. Továbbra is van lehetőség az összegek évfolyamok közti 
átcsoportosítására, hiszen a keretösszeg egy adott intézmény tanulói létszáma alapján lett 
meghatározva. Így figyelembe lehet venni az intézmények pedagógiai programjait és helyi 
tanterveit. Az állami fenntartású intézmények esetében a tankönyvtámogatás forrása a fenntartó 
költségvetésében biztosított. 
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KLIK SAJTÓKÖZLEMÉNY – TANOSZ CÁFOLATOKKAL 
 
Hamisak azok a híresztelések, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a KELLO valamiféle 
hátsó szándéktól vezérelve kijátszanák a jogszabályokat, és szándékosan szűkítenék a pedagógusok 
lehetőségeit.  
 
Valóban hamisak, mivel nem hátsó szándéktól vezérelve, hanem feltehetőleg szándékkal hozzák 
helyzetbe az állami kiadó könyveit más kiadók tankönyveivel szemben, szűkítve a pedagógusok 
lehetőségeit. A jogszabály kijátszására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az elmúlt 
években is adott példát (az államtitkársággal karöltve), és követett el diszkriminációt az általa 
rendelhetőnek kijelölt tankönyvekről szóló külön listákkal, a tankönyvjegyzékben való külön 
jelölésekkel. 
 
A tankönyvrendelést a vonatkozó rendelkezések értelmében az intézményvezetőnek és a 
fenntartónak is jóvá kell hagynia. A jóváhagyás feltétele, hogy a rendelés összértéke ne lépje túl az 
intézményi keretet, és a tankönyvjegyzéken szereplő kiadványok közül válasszanak a pedagógusok. 
 
Ezzel szemben olyan visszajelzések érkeznek az iskoláktól, hogy a KLIK a tankönyvjegyzéken 
szereplő egyes kiadványok választását nem teszi lehetővé, ha az nem az állami kiadó tankönyve. A 
fent említett intézményi keret felhasználása törvényes és lehetséges nem állami tankönyvekkel is! 



 
Az állami intézményfenntartó a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a tankönyvrendelés 
során. A szabad tankönyvválasztás lehetősége továbbra is biztosított, hiszen több mint 60 kiadó, 
összesen 3527 féle tankönyve szerepel a tankönyvjegyzéken. Az állami kiadású nyomtatványok ennek 
csupán harmadát teszik ki.  
 
Tényszerűen nem igaz, hogy az állami kiadású könyvek csupán a harmadát teszik ki a jegyzéken 
szereplő kiadványoknak! A tankönyvjegyzéken szereplő kiadványok kb. a fele (47%) az állami 
kiadású nyomtatvány a szakképzésben használt könyvekkel együtt. Az a tény pedig magáért beszél, 
hogy a teljes tankönyvforgalom értékének 85%-át (kormányzati információ) az állami kiadványok 
teszik ki. A tankönyvjegyzéken való szerepeltetés sajnos nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
tankerületek lehúzzák a rendelési listákról a nekik nem tetsző kiadványokat. 
 
A szervezet a visszajelzések alapján az idei évben a korábbi éveknél magasabb keretösszeget 
állapított meg, nagyobb mozgásteret biztosítva az intézmények számára. A támogatás összegének 
meghatározásakor a tankönyvjegyzék árait és a tanterveket vettük figyelembe. Azokon az 
évfolyamokon, ahol új tantárgyak kerültek bevezetésre (kémia, fizika) vagy ahol a tankönyvjegyzéken 
szereplő tankönyvek két évfolyam tananyagának feldolgozásához nyújtanak segítséget 
(nyelvkönyvek), magasabb összegű támogatást biztosít a fenntartó. Nevesítve: 1-2. évfolyamon 6000-
6000, a 3. évfolyamon 9000, 4. 5. 6. 8. 10. és 12. évfolyamon 12 000, míg a 7. 9. és 11. osztályban 
tanulónként 15 000 forintért lehet rendelni.  
 
Ez az intézkedés egyúttal arra is rávilágít, hogy a hosszú évek óta változatlan keret – amelyet egyes 
évfolyamokon még csökkentettek is – mennyire kevés.  
 
Az első-második évfolyamon azért döntött az állami fenntartó úgy, hogy a korábbi 3000 helyett 6000 
forintra emeli a rendelési keretet, mert munkatankönyveket használnak a tanulók, amelyek ennek 
következtében nem alkalmasak tartós tankönyveknek.  
 
Ez utóbbira az elmúlt hónapok pedagógus megmozdulásai, a nyílt levelek és tüntetések tudták csak 
rávenni az oktatásirányítást. Senki nem gondolhatja, hogy ez e nélkül is bekövetkezett volna! 
 
A rendelkezéssel kapcsolatos, a szervezethez beérkezett szülői és tanári visszajelzések egyértelműen 
pozitívak voltak.  
 
Természetes, hogy pozitívak a visszajelzések, hiszen éppen szülői és tanári követelések hatására 
lépett az oktatási tárca. 
 
Továbbra is van lehetőség az összegek évfolyamok közti átcsoportosítására, hiszen a keretösszeg egy 
adott intézmény tanulói létszáma alapján lett meghatározva. Így figyelembe lehet venni az 
intézmények pedagógiai programjait és helyi tanterveit. Az állami fenntartású intézmények esetében 
a tankönyvtámogatás forrása a fenntartó költségvetésében biztosított. 
 
A gond, hogy ez csak az állami fenntartású intézményekre vonatkozik, ami ebben a formában 
diszkriminálja az egyéb fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi) intézményeket.  
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
sajtóiroda 
  
TANOSZ kiegészítés és magyarázat 


