TANOSZ közlemény: ragaszkodjunk a tényekhez!
Megjegyzések Rétvári Bence nyilatkozatához és Mesterházy Attila
írásbeli kérdésére adott válaszához
Rétvári Bence több állításával szemben a TANOSZ a következőket állítja:
1. A hivatalos tankönyvjegyzékre kerülés rendszere – helyesen – nem teszi lehetővé az árkorlát
trükkökkel való kijátszását. Az államtitkár egyetlen példát sem tud felmutatni arra, hogy bármelyik (akár
magán) kiadó ezt meg tudta volna tenni az elmúlt években! A tankönyvárak emelkedése az elmúlt 25
évben minden alkalommal az infláció mértéke alatt volt. (Akkor is, amikor az érvényes jogszabályok az
inflációnál nagyobb emelésre adtak volna lehetőséget.)
2. 2014. január 1-jétől az Orbán kormány által életbe léptetett jogszabályok a magánkiadók számára
(1-1 elszigetelt miniszteri felhívást kivéve) nem adtak lehetőséget új tankönyvek engedélyeztetésére.
Hogyan lehet számon kérni új fejlesztések hiányát, ha azok engedélyeztetését betiltották!?
3.. Öt magánkiadó és az Oktatási Hivatal között zajlott perekben öt bíró közül a Közigazgatási Bíróság
két bírája (nem egy) új eljárásra kötelezte a hivatalt. Több tankönyv ügye még a Kúria előtt van.
4. A 2019/2020. tanévi tankönyvjegyzéken szereplő kiadók és tankönyvek számát illetően a tényszerű
számok, melyekről az államtitkár is tájékozódhatott volna az írásbeli válasz előtt.
 magánkiadók száma: 40
 egyházi kiadók száma: 10
 a jegyzéken szereplő tankönyvek száma összesen: 2821
 magánkiadók tankönyveinek száma: 771 ebből ráadásul 239 kiadvány a szakképzés számára
készült (27,3% és nem 50%, az államtitkár írásbeli válaszához képest)
5. A magánkiadók digitális kiadványaikat saját bevételeikből fejlesztették, nem pedig uniós
forrásokból, mint az állami kiadó. Ennek ellenére több digitális tartalmat is ingyenesen tettek
hozzáférhetővé, vagy jelképes összegért (hiszen a tartalomhordozónak is ára van) adták az oktatási
intézményeknek.
6. A tankönyvi minőségről
Az EKE-OFI által uniós pénzből kifejlesztett kísérleti illetve újgenerációs tankönyvek megrendelése
2015-höz viszonyítva 2018-ban az 1-12. évfolyamon több mint 30%-kal (az 1-2. évfolyamon közel 50%kal) visszaesett! Ez egyértelmű jele annak, hogy – a közgazdaságilag irracionálisan olcsó árak ellenére –
a pedagógusok ezen tankönyvek döntő többségének színvonalát gyengébbnek ítélik meg, mint az eddig
használt magánkiadós tankönyvek beválását.
7. A térítésmentes (ingyenes) tankönyvellátásról
A rászorulók (az iskoláskorúak mintegy 50%-a) 2003 óta kapják térítésmentesen a tankönyveket, melyet
nem az Orbán kormány vezetett be. A 2020-tól bevezetésre kerülő „teljes ingyenesség” (kölcsönkönyvrendszer) azt jelenti, hogy évente mintegy 6 milliárd Ft-ot dobunk ki a költségvetés ablakán (és tesszük be
jobb módúak zsebébe), mert ez az intézkedés egy jottányit sem javítja az oktatás minőségét…
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