
A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) állásfoglalása  
 

Az Oktatási Hivatal által kiadott, tankönyvjegyzéken szereplő 8. osztályos magyar diákoknak 

szóló földrajztankönyv (FI-506010801/1) szövege azt a látszatot kelti, mintha Ukrajnában 

belháború zajlana. A tankönyv A szomszéd országok és Közép-Európa c. fejezetében az 

alábbi megállapítást közli: 

„Az oroszok által lakott országrészekben a lakosság egyötöd része kevert orosz–ukrán 

nyelven beszél. Ennek ellenére a két népcsoport gyakran szemben áll egymással. Ellentétük 

fegyveres konfliktust is kirobbantott a Krím félszigetért.”  

Ráadásul a tankönyv Jugoszlávia szétesésével és a kilencvenes évek délszláv háborúival 

foglalkozó részében szereplő karikatúra pedig azt sugallja, hogy Jugoszlávia feldarabolása az 

Egyesült Államok és a NATO műve, és semmit sem írnak a srebrenicai népirtásról. 

 

Az egyesületünket megkereső tanárok és tankönyvkiadók is kifogásolják, amiért a tankönyv 

“az orosz narratívát” adja tovább a diákoknak. A Korm. rendelet a nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről (501/2013. (XII. 

29.) 4/A. pontja részletezi A tankönyvvé nyilvánítás szabályait, amely szerint: 

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell különösen, hogy a könyv biztosítja-e a 

szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását.  
 

A tankönyv engedélyeztetése során a pedagógia szakértő értékelőlapot tölt ki, melyben pl. az 

alábbi szempontok alapján is ellenőriznie kell a kiadványt: 

Általános etikai követelmények 

a) A tankönyv mentes a nemzetiségi, vallási közösségre nézve sértő tartalmaktól (kijelentés, ábra, 
fotó, grafika stb.) 

b) A tankönyv mentes a gyűlölet keltésére alkalmas tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó, grafika stb.) 

c) A tankönyv mentes-e a politikai állásfoglalástól 

Értékek közvetítése 1 2 3 4 

 A gyengék, az elesettek iránti fogékonyságra, szolidaritásra nevel. 

 A nemzeti kultúra és a kulturális sokszínűség elfogadására nevel. 

Előítéletmentesség 1 2 3 4 

 A tankönyv kép- és ábraanyaga nem közvetít hamis előítéleteket és sztereotípiákat. 
 

A TANOSZ több alkalommal is szóvá tette, hogy az Oktatási Hivatal nem lehetne kiadója és 

egyúttal engedélyezője is az állami tankönyveknek! Csak idő kérdése volt, hogy az így 

kialakított rendszer hibákat idézzen elő. Érthetetlen, hogy a tankönyvben feltüntetett neves 

szakértők miért nem emeltek kifogást a tankönyvben megjelenő hamis információk miatt… 
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