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Folyamatos a tankönyvek fejlesztése 

Megtévesztő és szakmailag elhibázott a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete elemzése a 

tankönyvpiacról – állítja az Oktatási Hivatal. 

Szerintük az egyesület – a funkciójánál fogva – a magánkiadók piaci érdekeinek képviselője. Az 

általuk alkalmazott egyetlen szempontot, az eladott tankönyvek példányszámát figyelembe vevő 

„átlagos példányszám” megtévesztő és félrevezető mutató, a tankönyvpiacra és a tanítás 

eredményességére vonatkozó elemzésekben eddig sem használt és a jövőben sem alkalmazandó 

mérőszám, ugyanis nem jelenít meg, illetve súlyoz kellőképpen olyan kulcsfontosságú tényezőket, 

mint a kis óraszámban tanított tantárgyak. 

TANOSZ megjegyzés:  

A TANOSZ 1991-es megalakulása óta – bármilyen színezetű oktatási kormányzat idején – a 

tankönyveket előállítók és használók egymással szembe nem állítható szakmai szempontok szerinti 

támogatását tekintette mindenkori feladatának. A nem állami kiadóknak szintén vannak kis 

óraszámban tanított tantárgyakhoz készült tankönyvei, speciális igényű érintett (SNI) és nemzetiségi 

tanulók számára fejlesztett tankönyvei. Indokolatlan az almát a körtéhez hasonlítani. 

 

Mint írták, „a tartós tankönyvek rendszere is értelmezhetetlenné teszi a megrendelt és eladott 

tankönyvek számának évek szerinti összehasonlítását, hívja fel a figyelmet az állami hivatal. Egy 

tartós tankönyv várhatóan folyamatosan használatban lesz, anélkül, hogy újabb és újabb szülőknek 

jelentene anyagi terhet.” 

TANOSZ megjegyzés:  

A tartós tankönyvek rendszere két évtizede létezik, a nem állami kiadók tankönyvei ugyanennek a 

rendszernek a részei, ebben nincs semmi újdonság. 

 

A hivatal közölte, „a tankönyvek esetében mindig is szükség volt külön állami engedélyeztetési 

folyamatra. A 2018-ban állami kiadásban megjelenő tankönyvekből több mint nyolc és fél milliót 

rendeltek az iskolák, s ebből mintegy 2,2 millió új generációs kiadvány volt. A magáncégek piaci 

csatározása, az iskolák tankönyvrendelése esetében korábban jellemző kiadói versengés, a gyakori 

tankönyvváltások helyett előremutató a diákok jobblétét, az eredményesebb, élményszerűbb oktatást 

és a szülők kisebb anyagi teherviselését előtérbe helyezni.” 

TANOSZ megjegyzés:  

Senki nem hozta szóba, és soha nem is kifogásolta az állami engedélyeztetési folyamatot, mint a 

minőségellenőrzés egy fontos pontját. Éppen azt kifogásoltuk korábban, hogy a magánkiadók könyvei 

átmentek ezen az ellenőrzésen, a kísérleti tankönyvek 2014 és 2016 között pedig nem. 

A tankönyveket 5 évre engedélyezték, ezt igazán nem lehet gyakori tankönyvváltásnak nevezni. Az 

engedélyek lejártával a kiadók vagy változatlan formában engedélyeztették (kérték a hosszabbítást) a 

könyveiket, vagy engedélyeztettek újabb fejlesztésű könyveket. Ezzel szemben éppen a kísérleti 

tankönyveket változtatták évről évre. Igen meglepő olvasni, hogy a kiadók versengése nem 

eredményezett volna egyre jobb és jobb tankönyveket. A társadalmilag igazságosabb esélyteremtést, a 

különböző tanulócsoportokhoz való igazodást éppen a nagyobb választék biztosítja, nem az egy-két 

féle tankönyv! Az arra rászoruló tanulók pedig korábban tényleg térítésmentesen megkapták a 

tankönyveket, szemben a jelenlegi helyzettel, amikor csak kölcsönzik.  
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