
 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) közleménye 

az aktuális tankönyvforgalmi helyzettel kapcsolatban 

 

A TANOSZ elismeri, hogy pár botrányosan induló tanévkezdés után – a kiadóktól beszedett  

20%-os jutalék fejében – 2016-ra az állami terjesztőnek sikerült elérnie, hogy a tankönyvek időben 

megérkezzenek az iskolákba, ugyanezt egyébként 2013 előtt a magánkereskedők – átlagosan 15%-os 

jutalékért – az iskolák megelégedésére minden évben megtették. 

A tankönyvhelyzet jelenlegi állapotának bemutatására néhány tankönyvforgalmi adatot teszünk közzé, 

mely a TANOSZ közelmúltban kapott közérdekű adatkikéréséből származik.  

 

1. Mit mutatnak a tények? 

A tankönyvekért felelős miniszteri biztos 2014-ben többször nyilatkozta, hogy a következő (2015-ös) 

tanévre már legalább 80%-os lesz az állami kiadású tankönyvek aránya, s ez évente növekedni fog. 

 

      2015  2016 

 

Állami tankönyvek aránya (db)  74,4%  72,9% 

Magánkiadók tankönyvei (db)  25,6%  27,1% 

 

A tények azt mutatják, hogy – az EMMI és a KLIK „minden erőfeszítése” ellenére – ezt a célkitűzést nem 

sikerült elérni, sőt 2016-ra az állami tankönyvek aránya még valamelyest csökkent is az előző évhez 

viszonyítva.  

Mindez annak ellenére történt, hogy az oktatási kormányzat – sokszor jogszabályellenes intézkedésekkel, 

vagy ennek érdekében hozott jogszabályokkal is – igyekezett ellehetetleníteni a magánkiadók 

tankönyveinek megrendelését. Például: a magánkiadóknak 2014 óta nincs lehetőségük, hogy új 

tankönyvet engedélyeztessenek, miközben az állam – többmilliárdos uniós forrásból – 2016-ra már 145 

kísérleti tankönyvet vihetett be az iskolákba. 

 

2. A kísérleti tankönyvek átlagos rendelési darabszáma – hihetetlenül alacsony áruk ellenére – 

2016-ra jelentősen visszaesett 2015-höz képest. 

 

        2015   2016 

 

A kísérleti tankönyvek átlagos darabszáma  20.111 db (100%) 16.476 db (81,9%) 

 

Mindez annak a következménye is, hogy a pedagógusok jelentős része nem elégedett a kísérleti 

tankönyvek szakmai-módszertani minőségével. 

 

3. A kísérleti tankönyvekről készült kérdőíves felmérésről 

 

A kísérleti tankönyvek használatáról készült kérdőíves felmérés szerint 

– csak a pedagógusok mintegy 23%-a tanítana belőle szívesen a következő tanévben; 

– a pedagógusok csak erősen közepesre (5-fokú skálán 3,6-re) értékelték a kísérleti tankönyvek 

minőségét. 

 



Legjellemzőbbnek az alábbi „elszólást” tartjuk, melyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) vezetői 

összefoglalójából idézünk. A legjobban sikerült másodikos kísérleti olvasókönyvről ezt írják:  

„… az olvasókönyvvel való elégedettséget tükrözi, hogy összességében jó (4,0) osztályzatot kapott, alig 

rosszabbat, mint a kipróbálók által használt korábbi tankönyvek.” 

Ezzel tehát maguk a fejlesztők is elismerik, hogy a jelentős anyagi ráfordítással sietősen összehordott 

és legjobbnak tartott kísérleti tankönyvek sem érik el a korábbi tankönyvek színvonalát! 

 

 

4. Mi várható? 

 

Ha a tankönyvkiadás 2013 óta bevezetett – több esetben jogszabályellenes – intézkedései nem változnak 

meg, akkor 2018-ra a közismereti tankönyvek vonatkozásában lényegében megszűnik a magánkiadók 

tankönyveinek rendelhetősége, és ezzel a tankönyvválasztás (ma még papíron meglévő) korlátozott 

szabadsága is. Ez megjósolhatóan a tankönyvellátottság szakmai-módszertani minőségének romlásával, 

és a pedagógusok elégedetlenségével fog járni. 

Előremutató, támogatható ez a kormányzati magatartás tankönyvügyben? 

Elfogadható, hogy az oktatási kormányzat a tankönyvválasztás szabadságának fenntartásáról nem kíván 

tárgyalni az érintettekkel? 

 

 Üzenjük Balog Zoltánnak és Palkovics Lászlónak, hogy ők is megértsék: 

 

 TUDTA, hogy a tények szerint a pedagógusok többsége – olcsóságuk ellenére – 

nem szívesen tanít a kísérleti és újgenerációsnak mondott, állami kiadású tankönyvekből? 
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