
Ami eddig bevált, miért nem választható a jövő tanévben is? 

Az áprilisi tankönyvrendelési helyzet margójára 

„Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk…” 

 

 Kinyitottuk és áttanulmányoztuk a jövő tanévre szóló hivatalos tankönyvjegyzéket és a KELLÓ 

rendelési felületét. Értetlenül állunk az előtt, miért nem rendelhetik meg az iskolák a KELLÓ-tól azokat a 

tankönyveket (történetesen magánkiadókét), amelyeket az elmúlt években és az idén is eredményesen 

használ(t)unk. Pedagógiai érvekkel nemigen indokolható, hogy ugyanazok a tankönyvek, amelyek a 

most folyó tanévben megfeleltek a tantervi előírásoknak, miért nem kívánatosak jövőre is, mikor bizton 

tudható: 2019 őszén is ugyanazok a kerettantervek lesznek érvényben, mint idén. 

 Nehéz lenne ma olyan pedagógust (szülőt) találni, aki helyeselné azt, hogy a megrendelhető 

tankönyvek jegyzékén alapvető közismereti tárgyakból (a magyar nyelv és irodalomtól a matematikán 

át a történelemig és tovább) csak elvétve találkozunk azokkal a magánkiadós tankönyvekkel, 

amelyekből még az idén szívesen tanítottak kollégáink. 

 Kiegyensúlyozottnak nevezhető-e az a tény, hogy a KELLÓ rendelési felülete csak két olyan 

csomagajánlatnak ad teret, melyen kizárólagosan állami tankönyvek szerepelnek? 

 Ne becsüljük alul azt a tényt, hogy sokezer nyilatkozó szülő több mint 80%-a úgy véli: csak állami 

tankönyvekkel (tovább) romlik az oktatás színvonala. Pedagógiai evidencia, hogy az egyre szűkülő 

tankönyvválaszték kevésbé tud megfelelni a nagyon különböző körülmények között működő 

tanulócsoportok aktuális fejlettségének, s ez bizonyosan nem kedvez az oktatás minőségének. 

 Csalóka azt hinni, hogy a 9. osztályig mindenkire kiterjesztett (és gyakran kölcsöntankönyvekből 

megvalósított) „ingyenesség” megnyugtatja az iskolákat. Mindannyian tudjuk, ha nemcsak a rászorulók, 

hanem a jobb módúak gyerekei is „ingyen kapják” a tankönyveket, az jottányit sem javítja az oktatás 

minőségét és az iskolák körülményeit. Az előnyösebb helyzetű családoknak nyújtott költségvetési 

milliárdok végső soron nem enyhítik, hanem növelik a hátrányos helyzetben lévők 

esélyegyenlőtlenségét. 

 

Magyarország, 2019 áprilisában  Lejegyezte egy pedagógus és nagyszülő (jelige: ROMA) 

 

Megjegyzés 

 A fenti levelet azzal a táblázattal egészítjük ki, amelyet munkatársaink a 2018-as és 2019-es hivatalos 

tankönyvjegyzék összehasonlításából gyűjtöttek ki. (Lapozz a következő oldalra!) 

 Ebből leolvasható, hogy az alapvető közismereti tárgyakból (a teljesség igénye nélkül) több mint  

600 (!) magánkiadós tankönyv hiányzik a jövő évre megrendelhető tankönyvek jegyzékéből.  

 Ez az 1-12. évfolyamot átfogó példa mindenben megerősíti és konkretizálja pedagógus kollégánk 

levelében szereplő állításokat. A TANOSZ egyetért azokkal a pedagógusokkal és szülőkkel, akik 

hasonlóképpen vélekednek a jelenlegi tankönyvhelyzetről. Ezért ez az oldal (a túloldali táblázattal együtt) 

a TANOSZ állásfoglalásának is tekinthető. 

 

Budapest, 2019. április 4.     Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 



Magánkiadós tankönyvek a 2018-as (idei) és a 2019/20-as (jövő évi) tankönyvjegyzéken 

(Az alapvető tantárgyak felsorolása a „lekerülés” sorrendjében történt) 

 

  2018/19-es jegyzék 2019/20-as jegyzék Változás (+ –) 

Tantárgy Magántankönyv Magántankönyv db 

Magyar nyelv és irodalom 204 26 -178 

Angol nyelv 292 147 -145 

Matematika 129 20 -109 

Német nyelv 130 91 -39 

Történelem+állampolgári ism. 44 12 -32 

Kémia 25 4 -21 

Informatika, könyvtárismeret 35 14 -21 

Földrajz 31 13 -18 

Ének-zene 19 3 -16 

Fizika 21 5 -16 

Biológia, egészségtan 15 5 -10 

Erkölcstan, etika 21 12 -9 

Környezetismeret 13 7 -6 

Természetismeret 14 9 -5 

        

Összesen: 993 368 -625 

 
idén volt jövőre maradt lekerült 

 


