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5,5 millió kísérleti tankönyvet (érdemi) ellenőrzés nélkül 
zúdítottak az iskolák nyakába:

a pedagógusok és a szülők többsége elégedetlen  
az állami kiadású tankönyvek minőségével

A tankönyvekkel való elégedettség/elégedetlenség mértékének legkonkrétabb mutatója:   
bevezetésüket (megismerésüket) követően hogyan változik megrendelési arányuk.
 Előzmények: 
• 2014-ben az állam 8,7 milliárd Ft-ért megvásárolta az Apáczai (AP) és a Nemzeti (NT) Tankönyvkiadót. 

(Ezen kiadók tankönyveinek kifejlesztése tehát még magánkiadásban történt.)
• Az EU-s forrásokkal együtt sok-sok milliárdnyi közpénzt költöttek az OFI gondozásában új kísérleti 

tankönyvek előállítására és bevezetésére. 
• 2014-ben a tankönyvekért felelős akkori miniszteri biztos (magabiztosan!) azt nyilatkozta, hogy már a 

következő tanévben 80% fölé fog emelkedni az állami kiadású tankönyvek megrendelési aránya, és utána 
is folyamatosan nőni fog. 

Megvizsgáltuk, hogyan változott az állami kiadású (OFI+AP+NT) tankönyvek megrendelési aránya 
2015-2017 között? Megállapításainkat az állami tankönyvterjesztőtől (KELLO-tól) kikért közérdekű ada-
tokra alapozzuk, melynek teljes anyagát a mellékletek tartalmazzák.

1. Az állami kiadású (OFI+AP+NT) tankönyvek megrendelési aránya folyamatosan csökkent (2017-
ben már csak 67%-nál tartott), míg a magánkiadóké – a kormányzati ellenszél dacára – ugyanennyi-
vel nőtt. (Lásd az 1.sz. mellékletet!)

Mit mutatnak a tények, ha csak az állami fejlesztésű (ún. OFI-s) kísérleti tankönyvekkel való iskolai elége-
dettséget mérjük?

2. Valamennyi adat egyértelműen azt bizonyítja, hogy az állami fejlesztésű kísérleti (ill. átdolgozott) 
tankönyvek megrendelési aránya – az erős kormányzati hátszél ellenére – 2015–2017 között drámai 
mértékben (átlagosan 30-35%-kal) csökkent. Mindez részletezve:

• Iskolafokozatok szerint a kísérleti tankönyveknek 1–4. osztályban a legmagasabb (51-52%) az 
elutasítottsága, míg középiskolai tankönyveknél „csak” 17%-os a visszaesés. (2.sz. melléklet) 

• Szélsőségében is jellemző példa, hogy még az átdolgozott Ábécés olvasókönyveket és munkafüzeteket is 
– megismerésüket követően – csak a tanítók 38-42%-a választja újra… (3. sz. melléklet)

• A 2. pontban megfogalmazott iskolai elégedetlenség legkiegyensúlyozottabb mutatója az 1. ábráról 
olvasható le (részletezve a 4. sz. mellékletben):

1. ábra: Az iskolák által rendelt kísérleti tankönyvek átlagos darabszáma (2015–2017)
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• Végigszámoltuk valamennyi új OFI-s tankönyv megrendelésének 2017-es oszlopát: mindössze 17 %-nyi  
olyan tankönyvcímet találtunk, melynek megrendelési aránya emelkedést mutatott! (Ezeket a külön 
csatolt 3 oldalas táblázatban (OFI tankönyvek forgalma_2015–2017.pdf) pirosra színeztük.) Nem lehet 
véletlen, hogy ez az adat egybeesik a szülők véleményével, azaz nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők 
több mint 80 %-a sem elégedett az állami (kísérleti) tankönyvek minőségével. (Az 5. sz. mellékletben 
közölt adatok több mint 11 ezer szülő visszajelzése alapján születtek.)

Milyen módon történt a kísérleti, illetve újgenerációsnak elkeresztelt (azaz átdolgozott kísérleti) tankönyvek 
bírálata/engedélyeztetése, ha a pedagógusok és a szülők ennyire elégedetlenek az új tankönyvek színvonalával?
 Kísérleti tankönyvek engedélyeztetése: Újgenerációs tankönyvek engedélyeztetése:
 • Nem vizsgálták független szakértők • Független szakértők vizsgálták
 • Nem vizsgálták kerettantervi megfelelőségüket • Vizsgálták kerettantervi megfelelőségüket

3. Kiszámoltuk: 2014–2017 között 5,5 millió kísérleti tankönyv úgy került a tanulók kezébe, hogy felmen-
tést kapott a független szakértők által elvégzett részletes bírálat alól! Ugyanis semmilyen írásos dokumen-
tum nincs arról, hogy a kísérleti tankönyvek átmentek volna akkreditált bírálati eljáráson! (6. sz. melléklet).

• Az új OFI-s tankönyvek mintegy 42%-a még 2017-re sem ment át azon – az Oktatási Hivatal által végzett 
– szabályos bírálati eljáráson, amin például valamennyi magánkiadós tankönyv átesett! Ezen tények miatt 
is felháborítónak tartjuk, hogy egyes tankerületek a hivatalos tankönyvjegyzéken lévő magánkiadós 
tankönyvek helyett az érdemi eljárást kikerülő kísérleti tankönyv megrendelését kényszerítik rá az 
iskolákra. A fentieket nemcsak hátrányos megkülönböztetésnek tartjuk a magánkiadókkal szemben, 
hanem a tankönyvi minőség biztosítása elleni bűnös mulasztásnak is! 

• Az iskolákra erőltetett kísérleti tankönyvek kedvezőtlen tapasztalatai után ne csodálkozzunk azon, hiába 
dolgozták át azokat, az újgenerációs tankönyvekből még a korábbiaknál is kevesebbet rendeltek! 

4. Összefoglalás, következtetések
4.1 Jogos követelés, hogy a tankönyvjegyzéken szereplő magánkiadós tankönyvek megrendelését 

semmilyen módon ne diszkriminálják.
4.2 Az állami fejlesztésű kísérleti, illetve újgenerációsnak kikiáltott tankönyvek a pedagógusok és a 

szülők szerint sem garantálják a megfelelő tankönyvi minőséget. (Jelenleg például alsó tagozat-
ban az állami kiadásúak közül az Apáczai-könyvek „tartják a frontot”, ugyanakkor a magánkiadók 
tankönyvei nélkül a kívánatos színvonalú tankönyvi választék nem állna rendelkezésre. Ha a jelenlegi 
tankönyves jogszabályok nem változnak, akkor jövőre a magánkiadók közismereti tankönyvei szinte 
teljesen lekerülnek a tankönyvjegyzékről.)

4.3 A tankönyvi minőség és az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében kívánatos volna
• a tankönyvjegyzéken szereplő valamennyi tankönyv (így a magánkiadóké is) engedélyének 

meghosszabbítása;
• hogy a magánkiadók is adhassanak be közismereti tárgyú tankönyveket engedélyeztetésre.

 Mindezeket annak tudatában írtuk le, hogy következtetéseinket az iskolák (tankönyvfelelősök), szülők és 
pedagógus szakmai szervezetek is támogatják. A TANOSZ Műhely következő (2018/3 számú) javaslata ennek 
részletes kifejtése lesz…

Budapest, 2018. 03. 21. tanosz@tanosz.info TANOSZ Műhely, 2018/2
Kereszty Péter, elnök Romankovics András, alelnök
+36-20/661-1717 +36-70/337-9399

Véleményére (indoklására) kíváncsiak vagyunk: 
 A TANOSZ következtetéseivel  a.) egyetértek, mert…  b.) nem értek egyet, mert…

A következő oldalon szereplő mellékletek valamennyi hivatkozásunk adatait tartalmazzák… 

Tankönyvesek Országos 
Szakmai Egyesülete
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1. sz. melléklet Az állami és magánkiadók tankönyvforgalma 2015–2017 között  
 (tankönyvek darabszáma)

2015 2016 2017 Változás 
(2015–2017)

Állami tankönyvek aránya (db) 74,4% 72,9% 66,7% -7,7%
Magánkiadók tankönyvei (db) 25,6% 27,1% 33,3% +7,7%

2. sz. melléklet A kísérleti (átdolgozott) tankönyvek megrendelési aránya  
 évfolyamok szerint 2015-höz viszonyítva 2017-ben (2015=100%)

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Rendelési arány (%) 44 43 55 76 80 83 77 84 79 88 95 103

Iskolafokozatok 48% 79% 83%

1–12. évfolyam 67%

3. sz. melléklet Néhány OFI-s munkafüzet rendelési aránya 2015–2017 között  
 (kerekített %)

Cím Évf. 2015 2016 2017
Ábécés olvasókönyv 1. 100% 50% 42%
Olvasás munkafüzet 1. 100% 47% 38%

Környezetismeret munkafüzet 2. 100% 71% 36%
Olvasás munkafüzet 2. 100% 63% 44%

Anyanyelv munkafüzet 3. 100% 70% 51%
Fogalmazás munkafüzet 3. 100% 74% 55%

4. sz. melléklet A kísérleti tankönyvek átlagos megrendelési darabszáma  
 2015–2017 között

2015 2016 2017 Változás (2015–2017)
20.111 db 16.476 db 13.122 db
(=100%) (=81,9%) (=65,2%) -34,8%

5. sz. melléklet Elégedett-e az állami kiadású tankönyvek minőségével?  
 (kerekített százalékok)

Igen = 10% Nem tudom eldönteni = 10% Nem = 80%
(A SZÜLŐI HANG szervezet felmérése 11 ezernél több szülő visszajelzése alapján)

6. sz. melléklet Hány példány fogyott a kísérleti ill. az átdolgozott   
 kísérleti (újgenerációs)tankönyvekből 2014–2017 között?

Tanév
Kísérleti (Kí) Átdolgozott kísérleti (Kí/átd.) Kí + Kí/átd.
pld. % pld. % pld. %

2014/15 818 684 100% – –  818 684 100%
2015/16 2 104 316 100% – – 2 104 316 100%

2016/17 1 765 024 75% 583 476 25% 2 348 500 100%
2017/18 811 070 39% 1 284 410 61% 2 095 480 100%

2014–2017 5 499 094 75% 1 867 886 25% 7 366 980 100%


