
A TANOSZ kiadói tagsága által jelzett észrevételek, kér(d)ések 

tételes megfogalmazása  

 

 A TANOSZ tagsága szerint az iskolák visszajelzései is azt tanúsítják, hogy az elmúlt (két) évben 
bevezetett tankönyvrendelési és –szállítási gyakorlat az elmúlt 20 évhez viszonyítva növelte a hibák 

és késlekedések számát, s ez a benne résztvevők közérzetét is rontotta. Abból indulunk ki, hogy a 
jelenleg érvényes jogszabályi keretek között is elérhető, hogy a jövő tanévi tankönyvellátás 
lebonyolítása az elmúlt (két) évnél kevesebb bosszúságot okozzon az iskoláknak (beleértve a 

pedagógusok, tanulók, szüleik igényét is) és a tankönyveseknek.  
 

 A KELLO új igazgatójával történt tárgyalás alapján támogatjuk azt a szándékot, hogy a 
tankönyvek kiszállítása ne központilag összeállított milliós nagyságrendű egyéni csomagokban 
történjen, és ez ismét olcsóbbá, egyszerűbbé és pontosabbá tehetné a tankönyvellátást. (Például: 

nem kellene 1 milliónál több szülővel számlalevelezést folytatni, stb.)  
 

 A biztonságos tankönyvellátás egyik legfontosabb feltétele, hogy a tankönyvellátásban részt 
vevő valamennyi szereplő a játékszabályokat (azaz az érvényes jogszabályokat) ugyanúgy 
értelmezze és egyformán betartsa. Ennek érdekében tesszük meg észrevételeinket és kér(d)éseinket.  

 
 A jogszabályokra történő hivatkozásnál az alábbi rövidítéseket használjuk:  

Ntt. = a 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 
Tkr. = 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről  
 

 1. TANOSZ-javaslat 

 

Valamennyi tankönyvjegyzéken szereplő tankönyv választható legyen valamennyi iskola 

számára, ameddig szabályos tankönyvi engedéllyel rendelkezik, akár 2018-ig. 

Lásd a Tkr. 19.§ (3) és 30.§ (5) pontját! 

 
Indokaink: 

 • A tankönyvjegyzéken szereplő könyvek kiadói 5 évre kapták az engedélyt az új kerettantervhez, 
s ezért jelentős összegű eljárási díjat fizettek… 
 • Az adatlapok és a határozatok azt tartalmazzák, hogy pl. adott tantárgy adott évfolyamához 

engedélyezett tankönyv valamennyi általános iskolában használható. 
 • Mivel az iskolák mintegy 80%-át kitevő ún. KLIK-es iskolákban a szabályos tankönyvi 

engedéllyel rendelkező tankönyvek nagy részét – a 2014 tavaszán kiadott ún. szűkített lista miatt – 
mégsem lehetett megrendelni, ezért ez jogsértő volt, s ebből a kiadóknak nyilvánvaló kára 
keletkezett... (A „javasolt tankönyvlista” jogszerűtlenségéről lásd a 4. pontot!) 
 

TANOSZ-kérdés: Mi az EMMI állásfoglalása az 1. pontban kifejtett TANOSZ-javaslatról? 

 

 2. TANOSZ-vélemény 

 

Reméljük, az EMMI is úgy értelmezi az Ntt. 3.§ (4) pontját, hogy az ún. kivételekre (atlasz, 

szótár, szöveggyűjtemény, munkafüzet, stb.) nem vonatkozik a kettő tankönyvre való 

korlátozás, azaz valamennyi tankönyvjegyzéken szereplő kivételből rendelhetnek az iskolák. 

 Mindezt azért említjük, mert az EMMI által 2014 tavaszán kiadott ún. szűkített listán az említett 
kivételek (az atlasztól a munkafüzetekig) rendelhetőségét is erősen korlátozták...  

 

TANOSZ-kérdés 

 Az EMMI 2015-ben az említett kivételek (atlasztól munkafüzetekig) esetében is korlátozni 

kívánja az engedéllyel rendelkező kiadványok teljes körének rendelhetőségét? 

 



 3. TANOSZ-vélemény 

Az új generációs tankönyvek esetében 2014-ben megszegték a tankönyvrendelésre vonatkozó 

jogszabályokat. 
 

 Indokaink: 
 • A tankönyvrendelés jogszabályai az új generációs tankönyvekre is vonatkoznak...  

 • Csak azt a tankönyvet rendelhetik meg az iskolák, amely engedélyt kapott és szerepel a 
hivatalos tankönyvjegyzékben. Lásd a Tkr. 30.§ (5) pontját!  

 • Az iskolák alaprendelését április 30- ig kell leadni, de addig egyetlen új generációs tankönyv 
sem készült el, mégis rákerült a javasolt (valójában kötelező) könyvek listájára 2014-ben... 
 • A Tkr. 19.§ (2) szerint a tankönyvjegyzékre történő felvétel június 15-én lezárul. (Ha a 

tankönyv nem készült el, szabályosan nem lehet rajta a tankönyvjegyzéken!) 

 

TANOSZ-kérdések 

 

 • Hogyan kerülhettek fel a javasolt = kötelező listára 2014-ben azok az új generációs 

tankönyvek, amikor még el sem készültek? 

 • Az új generációs tankönyvekre 2015-ben sem vonatkoznak az engedélyezésre és 

tankönyvrendelésre vonatkozó határidők? (Akkor is rendelhetők lesznek, ha az említett 

határidőkig nem készülnek el?) 
 

 Az előző (1-3.) pontokban nem tudtuk megkerülni az EMMI által 2014. április 7 -én kiadott ún. 
„javasolt kiadványlista” jogszerűségének felvetését. 
 

 4. TANOSZ-vélemény 

Az EMMI 2014. április 7-én kelt tankönyvrendelési tájékoztatója és a hozzá kapcsolt – 

címében javasolt, ám a valóságban kötelező – ún. szűkített tankönyvlista jogszabálysértő volt.  
 

 Indoklásunk: 

 • A fent említett tankönyvlista KLIK-es iskolák számára szóló kötelező betartását a tájékoztató 
egyértelműen bizonyítja: „Az iskolák tankönyvrendelése a Ntt. alapján a fenntartó egyetértésével 

készül el... A tankerületi igazgató az egyetértés előtt meggyőződik arról, hogy az iskola a 
tankönyveket kizárólag a részére is megadott Javasolt kiadványok listája alapján állította-e össze.” 

 • A tankönyvjegyzékre kerülést és a tankönyvrendelést törvény (Ntt.) és rendelet (Tkr.) 

szabályozza, és ezeket az EMMI tájékoztató nem írja felül, ezért a kötelező lista olyan „numerus 
clausus”-nak tekinthető, mely jogszabálysértő. 

 
TANOSZ-kérdés: 

 Az EMMI 2015-re is – a tankönyves jogszabályokkal tételesen ellenkező – kötelezően 

betartandó szűkített tankönyvlistát kíván újból megjelentetni a KLIK-es iskolák számára? 

 
 

5. Alábbi példánk a helytelen eljárás és a gyakorlat ellentmondásaira hívja fel a figyelmet:  
 

Az új kerettantervi rendelkezésnek megfelelően piacvezető középiskolai, Mohácsy-féle  irodalom 
tankönyvsorozat 2013-ban felmenő rendszerben átdolgozta és beadta engedélyezésre a kiadó. A 9-11. kötetek 
azonnal megkapták az engedélyt, az utolsóként, ugyanabban az évben benyújtott 12. évfolyamos kötetet 
azonban a 2014. jan. 1-től érvényes rendelkezés miatt már nem is vonták eljárás alá, így annak - noha az 
átdolgozás megtörtént - nincs engedélye. A fellebbezés nem vezetett eredményre. 

Közben kiderült, hogy a középiskolák számára választható két irodalom tankönyvsorozatból a 
kísérletin kívüli másik, NTK-s sorozat a GIMNÁZIUMOK számára íródott, a SZAKKÖZÉPISKOLÁK 
számára nem ajánlott. A szakközépiskolák nyomására  a minisztériumban 2014. május végén döntés született 
arról, hogy a szakközépiskolákban mégis rendelhetők a Mohácsy-féle irodalomkönyvek. Erről tájékoztatták a 
KLIK megyei intézményeit - igaz, akkor, amikor  a tankönyvrendelést már leadták az iskolák.  


