
TANOSZ – elemzés: A tankönyvellátás helyzete és alakulása az utóbbi években  
 

Ebben az évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül a tankönyvellátás a kormányzati intézkedések következtében. A szektor 

tulajdonviszonyait tekintve az adminisztratív eszközökkel történő erőteljes beavatkozás hatására számos magyar magántulajdonú tankönyves 

vállalkozás tankönyvei szorultak ki a hivatalos tankönyvjegyzékről, miközben az állami kiadók a kormányzati hátszéllel megerősödtek, a 

koncentrálódás jeleit mutatják, a rendeletmódosítás az egyházi kiadókat is előnyösebb helyzetbe hozta, kiadványaik jegyzékre kerülése 

zavartalan, helyzetük lassan, de biztosan erősödik, egyedül az idegen nyelvek oktatására szakosodott nagy külföldi kiadók jelentősége nem 

mutat lényeges változásokat.  
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A tankönyvjegyzéken legalább 50 címmel rendelkező kiadók (2012) 



A tankönyvellátás átalakulása 
A tankönyvrendelést és iskolai kiszállítást az évtized elejétől már egyetlen cég (KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. https://www.kello.hu/) 

végzi, a központosítás következő eleme ezt követően a tankönyvkiadás lett. Az új állami tankönyvfejlesztést az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet (OFI) végezte, mely az állami tulajdonba vett Apáczai Kiadóval és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadóval együtt a legnagyobb hazai 

tankönyvkiadóvá vált. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2016-tól az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) rektora irányítása alá rendelt 

szervezeti egység lett, és egészen az elmúlt évig az állami tankönyvfejlesztés és kiadási feladatait is ellátta. Az elmúlt év decemberétől a 

tankönyvfejlesztést az Oktatási Hivatal vette át. 
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A legalább 50 címmel szereplő kiadók a 2015/2016. tanévi tankönyvrendelési időszakban 

https://www.kello.hu/


 
 

A tankönyvellátás 2013-ban kezdődő átalakítása azzal a következménnyel járt, hogy a pár száz vagy több tucat tankönyvcímmel rendelkező 

hazai közepes méretű magánkiadók száma drasztikusan csökkent. Az idegen nyelvi tankönyveket kiadók és a szakképzés könyveit kiadók 

kivételével a főként közismereti tankönyveket fejlesztő kiadók mára csak néhány kiadvánnyal szerepelnek a hivatalos jegyzéken. A 

versenyhelyzet a legtöbb helyen megszűnt, a kínálat erősen leszűkült, a tankönyvkiadás néhány nagy, sok kiadvánnyal rendelkező állami kiadóra 

és több kis, pár címmel rendelkező kisebb egyházi és magánkiadóra polarizálódott.  
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A legalább 50 címmel szereplő kiadók a 2020/2021. tanévi tankönyvrendelési időszakban 



        
 
Oktatási és Képzési Figyelő 2019 („Education and Training Monitor 2019”) 

(…)A tankönyvkínálatot leszűkíti a tankönyvek kiadását és forgalmazását monopolizáló döntés. 2013-ban a tankönyvforgalmazási jog egyetlen 

terjesztőhöz, a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-hez került, így a magánterjesztőket kiszorították a piacról. 2019 márciusában az Emberi 

Jogok Európai Bírósága (EJEB, 2019) megállapította, hogy a tankönyvterjesztési piac „monopolizációjával” az állam megsértette a 

vállalkozások tulajdonjogait. Az iskolák tankönyvekre rendelkezésre álló költségvetésükből csak az engedélyezett tankönyvek listájáról 

rendelhetnek. A független kiadók legtöbb tankönyve várhatóan eltűnik a 2019/2020-as tanévre, mert az Oktatási Hivatal 2019-ben nem újította 

meg engedélyüket.(…) 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti 

köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről) előző évi módosítása az állami 

tankönyvkiadókon kívül az egyházi kiadókat hozza előnyös helyzetbe, hiszen számukra az állami kiadóhoz hasonlóan egyszerűvé válik a 

tankönyvek engedélyeztetése és a hivatalos tankönyvjegyzékre kerülés. Ezzel szemben a hazai magánkiadók számára már csak nagyon kivételes 

lehetőség a hivatalos tankönyvjegyzéken való megjelenés.  
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A kormány további adminisztratív eszközökkel is igyekezett ellehetetleníteni a magánkiadókat: egy jogszabálymódosítás következtében 2014 

januárjától már nincs lehetőségük új tankönyvek engedélyeztetésére, végül – egy újabb törvénymódosítással – már azt sem tették lehetővé a 

kiadóknak, hogy a 2018 végén lejárt közismereti tankönyveik engedélyét meghosszabbíthassák. Mindez oda vezetett, hogy több száz népszerű 

magánkiadós tankönyv került le a tankönyvjegyzékről, a listán szereplő alternatív tankönyvek aránya 30 százalék alá csökkent az idei évre, míg 

2012-ben ennek a dupláját is meghaladta. A tendencia várhatóan tovább folytatódik majd, a független kiadók tankönyvei – leszámítva az idegen 

nyelvi és szakképzési kiadványokat – teljesen eltűnhetnek a tankönyvjegyzékről. Ezzel szemben az egyházi kiadóknak – a köznevelési törvény 

nyári módosításával – egyszerűbbé tették tankönyveik engedélyeztetését és a hivatalos tankönyvjegyzékre kerülést. 
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A tankönyvárak változása  

A tankönyvárak a 10 évvel ezelőtti gazdasági világválság óta egészen az elmúlt évig folyamatosan csökkentek, amelyben az állami 

tankönyvkiadó létrehozásának is szerepe volt. A helyzet azonban nem egyértelmű, mert a magánkiadók kiadványainak ára – az állami 

kiadókkal szemben – jelenleg is tartalmazza fejlesztéseik költségét. Az állami kísérleti tankönyvek fejlesztésre és a megvásárolt 

magánkiadókra elköltött európai uniós és hazai forrásokból származó milliárdok ebben a statisztikában nem jelennek meg, ráadásul az állami 

tankönyvek tankönyvjegyzéki árai és azok előállítási költségei köszönőviszonyban sincsenek egymással. Valójában mindegy is, hogy 

közgazdaságilag irreális árakon szerepelnek az állami tankönyvek a hivatalos jegyzéken, hiszen a kormányzat az adófizetők pénzéből 

kompenzálja a veszteséges állami intézeteket és vállalatokat. 

 

 



A 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés tapasztalatai 

A tankönyvek minőségének javulása a jelenlegi szabályozás keretei között nem várható, a verseny megszüntetése komoly gátja a minőségi 

tankönyvfejlesztésnek. A magánkiadók tankönyveire láthatóan még a jelenlegi helyzetben is mutatkozik igény, ráadásul a statisztika a 

magánkiadók esetében nem tartalmazza a közvetlen kiadói megrendeléseket. A korábbi tanévek megrendeléseihez képest a magánkiadók 

esetében történt nagymértékű zuhanást a lejárt tankönyvi engedélyek meghosszabbításának törvényi akadálya okozta (ld. hatályos Korm. 

rendelet), magától értetődően az állami tankönyvek engedélyét az Oktatási Hivatal meghosszabbította. 
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Összességében kijelenthető, hogy a hazai tankönyvellátás eddig nem hozta el az átalakításoktól várt pozitív eredményeket.  

 Az ingyenesnek mondott tankönyvek valójában csak kölcsönkönyvek, az OFI és a szülői egyesületek által elvégzett felmérések nem igazolták vissza a 

tankönyvek minőségi javulását. 

 A választék csökkentését sok oktatási intézmény nehezményezi.  

 A tartós tankönyvektől várt valós költségcsökkenés sem tapasztalható (hiszen az állami tankönyvek ára erősen torzítja a végeredményt), 

összességében pedig egyáltalán nem csökkent, sőt az utóbbi években emelkedett a megrendelt tankönyvek állami terjesztőn (KELLO) keresztül 

forgalmazott darabszáma. Ráadásul, ha mindehhez hozzáadjuk a közvetlen kiadói megrendeléseket is, a csökkenő tanulószám ellenére elérheti az 

évtized elején mért adatokat is az éves tankönyvforgalom, egyszerre mutatva a sóher, ugyanakkor mégis pazarló intézkedések következményét.  
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