
A TANOSZ állásfoglalása a 2021. évi tankönyvrendelés néhány körülményéről 

 

1. A NAT bevezetés kezdő évfolyamainak (1-2. évf. • 5-6. évf. • 9-10. évf.) tankönyveiről 

 

 • A NAT 2020-hoz készült tankönyvek esetében a tavalyi rendeléshez képest jobb a helyzet, hiszen  

az új tankönyvek megtekinthetők a www.tankonyvkatalogus.hu oldalon. (Tavaly áprilisban az új 

tankönyvek még nem voltak készen.) 

 • Ha a hivatalos tankönyvjegyzékről választ az iskolájuk tankönyvet, annak jogossága akkor sem 

vonható kétségbe, ha nem a NAT 2020-hoz készült. (Példa: A Játékház című 1. osztályos 

tankönyvcsaládból a most folyó tanévre a tanulólétszám 30%-át elérő darabszámot rendeltek, miközben 

ezeket nem igazították az új kerettantervhez…) 

 

2. Tankönyvrendelés azokon az évfolyamokon, melyeket nem érintenek az új kerettantervek 

(3-4. évf. • 7-8. évf. • 11-12. évf.) 

 

 Ezeken az évfolyamokon az eddig használt 2012-es EMMI kerettantervek vannak érvényben.  

A közismereti alaptárgyak (a matematikától a történelemig) körében szinte csak állami tankönyvek 

rendelhetők, mert a magánkiadók tankönyveinek engedélyét az Oktatási Hivatal nem engedte 

meghosszabbítani. Ezen tankönyvek az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértők szerint akkor 

megfeleltek a jelenleg is érvényes (azaz 2012-es) EMMI kerettantervnek, és  így a tanításban történő 

alkalmazhatóságukat – mivel sem a kerettantervek, sem a tankönyvek nem változtak – nem veszítették el. 

Ennélfogva ezek a magánkiadós tankönyvek tartalmilag most is érvényesek, használatuk pedagógiailag 

akkor is indokolt, ha az utólag hozott intézkedések miatt nem vették fel az idei tankönyvjegyzékre. 

 Másképpen: a tanítót-tanárt megilleti az a módszertani szabadság, hogy tanítási óráin olyan 

feladatokat, szemléltető anyagokat is használjon, amelyek nincsenek rajta a hivatalos tankönyvjegyzéken, 

s ezért semmilyen elmarasztalás nem érheti őket… 

 

 Mivel a jövő tanévre is több bizonytalansági tényezővel számolhatunk, érdemes bekalkulálni, hogy  

az alaprendelés módosítási időszakában (május 15-e és június 30-a között) címenként ±15%-kal lehet 

módosítani az áprilisban leadott alaprendelést. 

 

3. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók részére – a szakmai munkaközösség és a szülők 

egyetértésével – a tankönyvjegyzékben nem szereplő munkafüzetek, taneszközök és digitális 

ismerethordozók is költségvetési támogatást, azaz térítésmentességet kaphatnak. Részletesebben lásd  

a köznevelési törvény 93.F § (2) és 96.§ (6) bekezdését. 

 Az a tapasztalatunk, hogy a tankerületek többsége az elmúlt években a TANOSZ alternatív 

tankönyvjegyzékén szereplő kiadványok megrendelését is jóváhagyta. (Az alternatív tankönyvjegyzék  

a TANOSZ honlapjának nyitó oldalán megtalálható: www.tanosz.info) 
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