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Az államtitkároknak nem kellene nyilatkozniuk olyan ügyekben, amelyekhez nem értenek! 

 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, jobban 

megtalálták a számításaikat az iskolák az új tankönyvjegyzékkel: míg tavaly csaknem 12 

millió tankönyvet rendeltek az iskolák tanévkezdésre, addig most 12 millió 503 ezer rendelés 

érkezett. Az állam bebizonyította azt is, hogy mindez - a jó minőség mellett - megvalósulhat 

olcsóbban is, ugyanis a leadott rendelések értéke 700 millió forinttal kisebb, mint az előző 

évben - ismertette az államtitkár, hozzátéve, hogy 2017-hez képest 1,2 milliárd forinttal 

kevesebb a teljes "tankönyvköltés". 

 

TANOSZ megjegyzés: Még a kérdésben nem kompetensek számára is nyilvánvaló, hogy a 

jegyzéken szereplő állami kiadványok árának a valósághoz semmi köze, a legtöbb esetben 

még az előállítás költségeit sem fedezi. Ebből arra a következtetésre jutni, hogy a 

„tankönyvköltés” kisebb lenne, a hozzá nem értés ékes bizonyítéka. 

 

Az államtitkár kitért arra, hogy a tavalyi jegyzéken még jóval nagyobb arányban szerepeltek a 

magánkiadók, akiknek az engedélye azóta lejárt. A megrendelt tankönyvekből az állami 

kiadásúak száma 2,5 millióval magasabb, mint 2018-ban - jegyezte meg.  

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy jogi úton is az állami tankönyvkiadó "diadalmaskodott", 

több mint száz esetben nyert pereket, és egy bíró volt csupán, aki a magánkiadók javára 

döntött. 

 

TANOSZ megjegyzés: Azon magánkiadók, amelyek nem tudták meghosszabbítani tankönyveik 

engedélyét, értelemszerűen a tankönyvjegyzékre sem kérhették kiadványaik felvételét. Ezért 

egyes kiadók átadták az állami tankönyvkiadónak néhány kiadványuk kiadási jogát. Ettől 

kezdve persze már ezek a kiadványok is az állami tankönyvek számát gyarapítják. Sok száz 

magánkiadós cím került le a jegyzékről, így ezek helyett idén már tényleg csak állami 

tankönyvet lehet rendelni. 

A magánkiadók nem az állami kiadóval álltak perben, hanem az Oktatási Hivatallal, és nem 

egy, hanem két bíró marasztalta el a hivatalt az eljárással kapcsolatban. 

Bódis József oktatási államtitkár arról beszélt, hogy a tankönyvellátás ingyenessé tétele a 

folyamat teljessé válásával évente több mint 14 milliárd forinttal csökkenti a családok terheit. 

Kitért arra is, egy "nagyon progresszív folyamat" indult el a 2013-14-es tanévben azzal, hogy 

megjelentek az ingyenes tankönyvek. 

TANOSZ megjegyzés: „Ingyenes tankönyvek” természetesen nincsenek, nem is lesznek. Azt 

pedig nem tudjuk, a költségvetés valójában mennyivel támogatja meg az állami tankönyvek 

előállítását. Vannak viszont térítésmentes tankönyvek, de ilyenek voltak a 2013-2014-es tanév 

előtt is, azzal a különbséggel, hogy azokat nem csak kölcsönbe kapták a diákok. 
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