
A TANOSZ helyesbíti és pontosítja Rétvári Bence, a humántárca parlamenti 

államtitkára hét elején megjelent nyilatkozatát 

 
Úgy tűnik, hogy a közoktatásért felelős államtitkároknak feladata, hogy minden héten 

valamilyen, a tankönyvkiadással kapcsolatos magvas kijelentést tegyenek. A múlt héten 

Palkovics László beszélt az állami kiadású tankönyvek hibáinak jelentéktelen voltáról, míg ez a 

hét Rétvári Bence nyilatkozatával indult a tankönyvek áráról (magyarhirlap.hu, 2016. 09. 05.). 

 

Idézzük: 

„Rétvári Bence, a humántárca parlamenti államtitkára az MTI-nek hangsúlyozta, idén a diákok 

kétharmada ingyenesen kapja a tankönyvcsomagot – minden alsó tagozatos gyermek és a szociálisan 

rászoruló felsősök, vagyis összesen 735 ezren. Átlagosan negyven százalékkal csökkent a tankönyvek 

ára 2010 óta. „A baloldal a mai napig támadja az állami tankönyvellátást, a tankönyveket piaci 

termékként szeretné viszontlátni, de többek között azzal sem számolnak, hogy ez azonnali és általános 

tankönyvárrobbanást okozna.” 

 

Vegyük sorra. 

A tankönyvpiac államosítása előtt is a diákok kb. fele, a rászorulók ingyen kapták a 

tankönyvcsomagot. Most ez kiegészült általánosan az alsó tagozatos diákokkal. Ez egyben felveti a 

kérdést, hogy ez rászorultsági alapon történik-e? (Pl. bankvezetők, vezérigazgatók, parlamenti 

képviselők, államtitkárok stb. gyerekei is rászorulnak az ingyenes tankönyvre?)   

 

 
 

 
A fenti diagram világosan mutatja, hogy az állam többet von el közoktatás tankönyv-

támogatási keretéből, mint amennyit ingyenesség címszóval beletesz. 



Meglehetősen egybites gondolkodás az állami tankönyvellátás elleni fellépést baloldalinak beállítani. 

A tankönyvpiac államosítása sért valamennyi érdekeltet, diákokat, iskolákat és kiadókat is, 

függetlenül, hogy magyar vagy külföldi tulajdonú, hogy tulajdonosának, dolgozóinak nézetei a bal-

vagy jobboldalhoz húznak. Ha valakit ellehetetlenítenek, nem fogja szó nélkül tudomásul venni. 

 

Az átlagosan 40 %-os árcsökkenés jól hangzik, de a KSH adatai ezt nem támasztják alá.  

 
 
Végezetül az ún. tankönyvárrobbanásról néhány szó.  

Nem világos, hogy miért gond egy kapitalista gazdaságban, ha a tankönyv piaci termék? Lehet, nem a 

tankönyvek árával volt a gond, hanem azzal, hogy 25 év után is állami segítségre szorulnak a családok 

tanévkezdéskor. 

Mióta hat a piaci verseny az áremelkedés irányába? Árkorlát az államosítás előtti időkben is létezett. 

5%-nál nagyobb emelést egyetlen kiadó sem hajthatott végre, a 2010 és 2013 közötti időszakban pedig 

közel 0% (átlag 2-5 forint) volt az emelés lehetősége. Az állam tehát akkor is tudta szabályozni az árat. 

Az elmúlt években pedig szinte semmilyen indok nem lett volna áremelésre, hiszen a statisztikák 

szerint az infláció is a zéró felé közelít. 

Sajnos az államtitkár arról mélyen hallgatott, mennyi közpénzbe került már eddig is a 

tankönyvpiac átalakítása és államosítása (ld. alább). 

 

 


