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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc.)

DR. LORÁND FERENC � a továbbiakban ELNÖK: Megnyitom a mai ülést. A
napirend a múltkori megegyezés alapján ismert.

Szeretném közölni, hogy bejelentette a mai napra távolmaradását Horn György tegnap
este telefonon, mert előadása van, és rajta kívül még bejelentették ketten. (Ambrus István:
Vass Miklós, Vekerdy Tamás és Horn György.) Továbbá Trencsényi László nem azért ül
kabátban, mert fázik, hanem ezzel is jelezni akarja, hogy tulajdonképpen már csak lélekben
van jelen, félig útra készen van a Parlamentbe. 

A napirend 1. pontja, ami mindenképpen sorra fog kerülni, a tankönyvpiaccal
kapcsolatos rendelet véleményezése. Ebben egyetértési jogunk van, de véleményt alkotunk
róla. Azért tettük ide 2. napirendi pontnak a TTB beszámolóját, amit a múltkor már írásban
megkaptunk, mert ez tartalmilag ide vág, és jó volna, ha 11-ig tudnánk ezzel végezni. Az
ígéret úgy szól, hogy 11-re befejezzük, mert a KOMA-ülésre nekem át kell menni. Nem
mintha én olyan fontos volnék, hogy okvetlenül végig itt legyek, de ebben egyeztünk meg.
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e a napirendet. Aki igen, kérem, szíveskedjen a kezét felemelni.
(Szavazás.) Egyhangú.

Kérem szépen Friss Péter főosztályvezető-helyettes urat, a napirendi pont előadóját,
hogy szíveskedjék a témát felvezetni. Illetve bemutatom, mert még nem volt rá módom,
Bartha Lajosné szakmai főtanácsadót, tankönyvkiadási referenst. Tisztelettel köszöntöm.

Péter, parancsolj!

FRISS PÉTER: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Az időre való tekintettel is csak
egy nagyon rövid bevezetőt szeretnék mondani, és a tankönyvpiac rendjéről szóló
törvénytervezet néhány olyan elemére felhívni a figyelmet, amelyek újak, illetve amelyek
lényeges ponton módosítják az érvényes jogszabályt.

Az első és legfontosabb bevezető mondat, hogy itt a tankönyvpiac rendjéről és nem a
tankönyvek minősítéséről van szó, tehát ez a törvény erre terjed ki. Az előterjesztésből
remélhetőleg kiolvasható, hogy a javaslat világosan megfogalmazza az iskolai
tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatokat, az állami feladatokat, a
tankönyvforgalmazók tennivalóit és az iskolák dolgát ebben a kérdéskörben, azzal a céllal,
hogy a szülők, a tanulók még inkább ismert és szabályozott eljárás keretében juthassanak
tankönyvhöz, és a tankönyvforgalmazók a korábbinál nagyobb biztonsággal vehessenek részt
a tankönyvterjesztésben. 

Az állami feladatok közül természetesen számos változatlan, de a tisztázás során
különös figyelmet kapott a kis példányszámú kiadványok támogatásának kérdése, a
nemzetiségi kisebbségi, a sajátos nevelési igényű, a két tanítási nyelvű terület, és a
szakképzés meglehetősen összetett területének szabályozására is sor kerül, illetve a digitális
tankönyvfejlesztés kérdése az, ami önálló szempontként felvetődött. Egy új elem, ami nagyon
fontos, a látássérülteknek történő átadás lehetőségének szabályozása, ami a Vakok és
Gyengénlátók Szövetségének kérésére és velük teljes egyetértésben történt, a tervezetben
olvasható módon.

A szülőket, családokat érintő jogszabályváltozások köréből szeretném kiemelni azt,
hogy az ingyenesség kiterjesztése megtörténik a saját jogon családi pótlékban részesülőkre,
maga a normatíva is változik, és egyszerűsíteni igyekszünk az igazolások rendjét, hogy minél
kevésbé bonyolult eljárással juthassanak a szülők az őket megillető kedvezményekhez. Ezzel
kapcsolatban fontos szabály, hogy ahhoz, hogy normatív kedvezmények alapján juthassanak a
tanulók tankönyvhöz, arra is szükség van, hogy az iskolai tankönyvrendelést úgy állítsák
össze, hogy a tankönyvhöz való ingyenes hozzájutás a költségvetési támogatásból megoldható
legyen. Ez az iskolák számára a tankönyvrendelés összeállításakor lényeges szempontot
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jelent. Továbbra is érvényes azonban az a szabály, hogy az iskolai tankönyvellátás
megszervezéséhez rendelkezésre bocsátott támogatási összeg nem a tanulót illeti meg, hanem
az összeggel az iskola gazdálkodhat, az évfolyamok, az osztályok között átcsoportosíthatja,
amint ez eddig is megtörtént. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése kapcsán is több eljárási szabályt fogalmaz
meg a törvényjavaslat. Azt a garanciát, hogy egész évben az iskolában, vagy azon kívül
biztosítani kell a tankönyvhöz való hozzájutást legalább egy alkalommal a tanuló számára
iskolaváltás esetén is. Nyilván ez azt jelenti, hogy az iskolai könyvtárban a támogatás 25
százalékában felhasználható összegből rendelkezésre álljon egyfajta tartalék a gyerekek
számára. 

Tankönyvellátási szerződést kell kötni valamelyik forgalmazóval, és ennek a
szerződésnek a minimális tartalmát is előírja a jogszabály, azzal együtt, hogy a szerződés
részeit szabadon állapíthatják meg a felek. 

Az adatkezelési szabályokra vonatkozóan is a tervezet hoz egy változatot. Ezzel
kapcsolatban rögtön szeretném megjegyezni, hogy ezzel a szabállyal kapcsolatban várjuk az
ombudsman állásfoglalását, hogy ez megfelel-e az adatkezelésről szóló szabályoknak.
Nyilván a törvény végleges változatában az ombudsman által elfogadott szöveg kerül
megfogalmazásra.

Hasonló kérdés - ha már így a kérdőjeles, vagy további kontrollt igénylő pontoknál
tartok - az iskolák számlaadási kötelezettségével kapcsolatos megfogalmazás, amely nem
problémamentes. Itt a Pénzügyminisztérium állásfoglalása lesz irányadó, hogy természetesen
megfelelő módon, megfelelő szabályossággal történjen a számlaadás rendezése.

Ugyancsak a garanciális szabályok közé tartozik a vételárelőleg gyűjtésének
szabályozása, az azzal kapcsolatos eljárási rend megfogalmazása, hiszen ez egy gyakorlat,
amely gyakorlat azért elég sokféle módon folyik az iskolában. Nyilvánvalóan ennek a
rendezése is a szülők, de az iskolák védelmében is lényeges és fontos.

Ugyancsak pontosítja, tisztázza a szülői szervezet jogosítványait a tankönyvellátással
kapcsolatban, akár a szerződéssel, akár a rend egészét illetően.

Egy negyedik elem, amit a bevezetőben nem említettem, hogy a Tankönyves
Köztestület működésével kapcsolatos tapasztalatok alapján néhány ponton a törvény egy
egyszerű eljárást javasol, éppen azért, hogy a köztestület működőképes legyen, hiszen a
közgyűlések megtartását sok esetben a korábbi rend veszélyeztette, vagy éppen
ellehetetlenítette. Ennek a szabályozásában is a tapasztalatok alapján pontosítást javasol a
jogszabály tervezete. Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Én is köszönöm. Szabados urat kérném tisztelettel, mint a TTB elnökét,
hogy mondja el a bizottság véleményét a törvénymódosítással kapcsolatban.

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Köszönöm a szót. Szeretném bejelenteni,
hogy november 6-án a tankönyv és taneszköz bizottság ülést tartott, amelyen Bartháné Ilike is
részt vett - ezzel azt szeretném bizonyítani, hogy hozzánk tartozik -, tehát kérhetem az ő
segítségét, és a jelen lévő TTB-tagok segítségét is. Hosszas vita után megszületett néhány
gondolat, amit szeretnék elmondani.

Az első kérdéskör valahogy úgy szólt, hogy a tankönyvpiaci rendről szóló törvény
ebben az évben harmadszor kerül módosításra. Az első kettő és részben a harmadik
módosítást is azért kellett végrehajtani, mert a tavaly megismertetett kormányprogram
tartalmazott egy olyan pontot, hogy szélesíteni kívánják a tankönyvtámogatást az érintettek
körében. Ezt lényeges elmondani, mert különben nagyon gyanús lenne ez a háromszori
tárgyalás.
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Nagyon fontosnak tartjuk - ez egyébként az előterjesztő szavai között szerepelt, de
megerősítjük -, hogy a tankönyvpiaci törvény a tankönyvpiacról szóljon, a tankönyvvé
minősítés maradjon az oktatási törvény, illetve az ehhez kapcsolódó rendelet hatáskörében.
Úgy érezzük, hogy a törvény rögzíti az állami szerepvállalás területeit, tehát megmondja azt,
hogy mely területeken vállal szerepet az állam, hol ad támogatást, és azt milyen formában
teszi meg.

Elhangzott egy olyan észrevétel, hogy a jövőben fokozottabban kell majd a civil
szervezetek véleményére törekedni. Itt Ilike azt mondta, hogy nagyon sok civil szervezet
véleményét kérték ki, de ott volt az egyik szervezet képviselője, aki azt mondta, hogy vele
nem tárgyaltak. Ez egy olyan dolog, amit megfontolásra szánunk. 

A következő, ami nagyon sok ember észrevétele, hogy érezzük a tervezetben a
szándékot a rendezésre, a jó szándékot, azonban kétségünk van annak hatásával
kapcsolatosan. Úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy próbálunk mindent nagyon szabályozni,
ezt éreztük a törvényből. Ha a nagyon szabályozás helyett a túlszabályozás szót használnám,
így fogalmaznék, akkor sem mondanék túlzó véleményt.

Ezzel párhuzamosan az is elhangzott, hogy jobban kellene bízni a pedagógusokban, az
iskolában. Az a tapasztalatunk, nekünk, régi motorosoknak, hogy az iskola mindig megoldotta
a tankönyvproblémát. Én a több évtizedes pályafutásom alapján nem tudok olyanról, hogy ne
lett volna a gyerekek rendelkezésére álló tankönyv. Mintha az állami atyáskodás tűnne ki
ebből, és mi ezt fölöslegesnek tartjuk.

Olyan gondot érzünk, hogy az iskolai tankönyvrendelést teljesen természetes, hogy
össze kell állítani, azonban a tankönyvpiaci törvény csak azokra a kiadványokra vonatkozik,
amelyek megfelelnek neki, az iskola pedig nemcsak ezeket a könyveket használja. 

Felvetődött, és azt hiszem, a következő időszak egyik fajsúlyos kérdése lesz a digitális
tankönyvszerű oktatási anyagok helyzete. Felvetődött az, hogy a tankönyv fogalmának
definiálásakor ezt figyelembe kell venni. Itt a digitalizáció elindult, és az a félelem van a
bizottság egyes tagjaiban, hogy nem kap majd ez akkora támogatást, hogy megérje
digitalizálni, tehát erre fokozottabban oda kellene figyelni. 

Idéznék, hogy mit is jelent ez a túlszabályozottság, szó szerint: �Elfogadható-e az,
hogy megszívatja a tankönyves vállalkozókat, megszívatja az iskolákat, megszívatja a
terjesztőket, és bizonyos vonatkozásban a szülőket is?� Miért kell ez a hihetetlen
nyilvántartási bürokrácia, ami itt elhangzik? Úgy érezzük, hogy ez jelenti a
túlszabályozottságot.

Az is elhangzott, hogy ha azokat a szabályokat betartanánk, amelyek elő vannak írva -
de azt tapasztaljuk, hogy nem tartják be -, akkor nem lenne szükség erre a
túlszabályozottságra. Felvetődik a kérdés, hogy ha sokkal több szabály lesz, akkor azokat
vajon be fogják-e tartani, amikor a kevesebb szabályt sem tartják be az iskolákban.

Felvetődött még a könyvtárba tétel rendje, ami szintén gondot fog okozni. Ugyanakkor
megerősítették, hogy szükség van a rendeletre. Konkrét példa is elhangzott, hogy olyan
kaotikus helyzet alakult ki az iskolákban szeptemberben, amire emberemlékezet óta nem volt
példa. Tehát szükséges.

Végül nagyon egyértelműen fogalmazott az egyik kolleganő, hogy: �Minden olyan
törekvést üdvözlök - és mondhatnám úgy is, hogy üdvözlünk és támogatunk, teszünk érte -,
hogy egyszerűbbé, érthetőbbé váljon a rendszer a felhasználók számára.

Egy-két apró észrevételt szeretnék még tenni. Stilisztikai dolgokat is észrevételeztünk,
de mivel ezeket Ilikének elmondtuk, szükségtelennek tartom itt is elmondani.

Lényegi kérdés, de apróként is kezelhetjük, a személyiségi jogok tiszteletben tartása.
Arról van szó, hogy itt olyan nyilvántartás lesz, ami a kiadókhoz, a terjesztőkhöz is eljuthat,
és ennek a kezelése bizonyos anomáliákat vet föl.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Ha van kérdés, akkor először kérdéseket kérek, ha
nem választható le a kérdés a hozzászólástól, akkor pedig mindjárt a hozzászólásokat. Van-e
kérdés?

Dobos Krisztina kérdez, utána Szenes György.

DR. DOBOS KRISZTINA: Az 1. oldalon lévőkkel kapcsolatban szeretném
megkérdezni, hogy a mindenkori oktatási miniszternek nincs-e joga nyilvános pályázatot
kiírni, megállapodást kötni tankönyvkiadóval az általános közismereti tankönyvekre. Mert itt
két különböző dologra van joga. A többire miért nincsen?

A második kérdésem az, hogy milyen pénzből fogják tudni biztosítani azt, hogy a
tanulószobákban és a napközikben kvázi könyvtár működjön; mert ezt írja elő a 3. oldal 3. §-
a. 

Miből valósul meg a tankönyvek ingyenes rendelkezésre állása? Ez már idén is
nagyon nagy kavart jelentett, hiszen abból az 5600 forintból plusz a 2400 forint mínusz 25
százalékból nem lehetett ingyen tankönyvet biztosítani a gyerekeknek, a szülők pedig azt
mondták, hogy elolvasták a sajtót, és nekik ingyen tankönyv jár.

A negyedik kérdésem a következő. Egész évben kell az iskoláknak biztosítani a
tankönyvvásárlást. Az iskolának erre nincs alkalmazottja. Ki fogja egész évben biztosítani a
tankönyvvásárlást? Tehát ha elvész a gyerek tankönyve, semmi baj, bemegy az iskolába, és
azt mondja, hogy nekem kötelesek utánajárni és tankönyvet biztosítani. Ezt egész évben
biztosítani kell.

Nekem is nagyon komoly problémáim vannak a tanuló adatainak az átadásával;
ismervén a jelenlegi helyzetet, amikor állandóan bombázzák az iskolákat különböző cégek, ez
nagyon kétes. Szeretném az ombudsman állásfoglalását látni erről.

Lesz még megjegyzésem is. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szenes György!

DR. SZENES GYÖRGY: Kérdéseket szeretnék megfogalmazni. Lehet, hogy nem
sikerül mindent kérdés formájában elmondanom, de megpróbálom.

Az iskola számlaadási kötelezettségét nagyon aggályosnak tartom, hiszen valójában az
iskola közvetítő ebben az egészben. Nem lehetne-e erre más megoldást kitalálni? Tehát nem
számlát, jegyzéket, hanem valami más formulát. Hiszen az egész tankönyvrendelésben az
alapprobléma az, hogy valójában a szülő adja a pénzt, a szülő felhatalmazása alapján rendeli
meg az iskola �csak� ezt az egészet. Erre valami más megoldást kellene találni, mert ez
eléggé aggályos, és a pénz átfuttatása is, ha hivatalos módon a költségvetésen kell
keresztülfuttatni, akkor elég zűrzavaros história.

A másik kérdésem, hogy végiggondolta-e a minisztérium azt, hogy előírja, hogy az
összeg 25 százalékát változatlanul tartós tankönyvekre kell fordítani. Tudniillik ez egy
újonnan alakult iskolában, egy új könyvtárban elfogadható dolog, de egy régi, nagy
hagyományokkal rendelkező iskolában az, hogy most már hat-nyolc éve 25 százalékot erre
fordítanak, nem elfogadható, mert egyszerűen nincs ennyi tartós tankönyv, nincs miért. Így
elvesszük azt a pénzt, ami például az ingyenesség szempontjából végtelenül fontos lenne,
mert ebben az évben is hiányzott. Tehát mennyire kellene ezt kötelezővé tenni?

Meggondolandónak tartanám a szakmai tankönyvek tekintetében az SZTT nevesítését.
Annyi mindenki nevesítve van ebben a tankönyvpiaci rendben. Nem férne-e bele a Szakmai
Tankönyv- és Taneszköztanács nevesítése is egy mondat erejéig?

Végül amit Dobos Krisztina is mondott, azt csak megerősíteni szeretném. Hogyan
gondolják azt, hogy az iskola képes egész évben, akár egy alkalommal is a tankönyvekkel
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kapcsolatosan ellátást biztosítani. Egyrészt nincs ember, másrészt pedig nem tud készletet
tartani. Ez fölösleges pénzkidobásnak tűnik. Ki kell szolgálni a gyereket, a szülőt, mindenkit,
de nem mindenáron. Ha valaki egyszer elvesztette a tankönyvét, akkor van tankönyvvételi
lehetőség az ország számos pontján, menjen el oda, és ott vegye meg. Az iskola nem tud
készletet tartani, nincs ember. Aki az iskolában él, az látja ezt, és jó lenne ezt kivenni a
törvényből. Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Vágó úr!

VÁGÓ PÉTER: Két kérdésem lenne. Az 1. paragrafus második pontját lehet hogy
csak én nem értem. A szakképesítésért felelős miniszter az ágazatba tartozó szakképesítések
tekintetében kidolgozza a szakmai tantárgyak tankönyveit. Utána mit csinálunk? Mi a
szakmai tankönyvek további sorsa? Tehát az oktatási miniszter fogja tankönyvvé
nyilvánítani? Az eljárást nem látom ebből.

A következő kérdésem a 4. paragrafus negyedik pontjára vonatkozik, hogy a
tankönyvek szabadárasak, vagy hatóságilag maximált árasak. Ha szabadáras, akkor nem
értem, hogy miért kell a pályázatban esetleg maximálni. Ha viszont ez nem igaz, akkor miért
kell beletenni. Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Nekem van
egy kérdésem. A harmadik oldalon szerepel, hogy mely esetben kell elutasítani a
tankönyvjegyzékre történő felvételt, és ennek a 6. pont b) pontjában az van, hogy ha a
tankönyvet jogellenesen megváltoztatták, például átszerkesztették, kiegészítették. Mi ennek a
mértéke? Ez egy rendkívül laza fogalom, mert ha történetesen valaki időközben meghalt, és ki
kellett javítani a dátumban a halálozás évét, ez mondjuk egyszerű, nyilván nem jelent
átszerkesztést, de azért vannak ennél bonyolultabb esetek is. Ki határozza meg? Ki ad erről
szakvéleményt? Ki mondja meg, hogy ez elérte-e azt a mértéket, amit átszerkesztésnek, vagy
kiegészítésnek nevezünk?

Több kérdés nem lévén először kérem szépen a választ� (Dr. Vágó Irén jelzi, hogy
neki még van kérdése.) De, még Vágó Irénnek van kérdése. 

DR. VÁGÓ IRÉN: Takarásban vagyok Szabados úr mögött, ezért nem látszódtam.
Tulajdonképpen azt szeretném kérdezni, hogy az alapfokú művészetoktatás

tankönyvei hol vannak. Szakképzést nyilván csak középfoktól számíthat a művészetoktatás,
mi pedig nem találkozunk ezzel a bizottságban. 

ELNÖK: Van-e még valaki takarásban? (Derültség. - Nincs jelentkező.) Akkor Friss
Péter urat kérem, illetve a minisztérium jelen lévő illetékeseit, hogy válaszoljanak a
kérdésekre.

FRISS PÉTER: Segítséget kérek a kérdésekben. A költségekkel kapcsolatban Dobos
Krisztina kérdéseire válaszolnék. A költségvetés biztosítja a tankönyvellátáshoz szükséges
költségeket. A sajtó természetesen az informálásnak egy lényeges eszköze, de hogy a
törvényekben szereplő megfogalmazások és a sajtóközlemények azonosak-e, arról azt
gondolom, hogy nem ez az egyetlen eset, amikor ezek között van némi eltérés. Éppen ennek a
tanévnek az elején valóban nagyon sok volt a káosz - erre Szabados úr is utalt. Bizonyos
szempontból talán az ezekre adott válasz az a szabályozási megoldás, amelyet éppen ez a
törvényjavaslat felkínál. A káoszok persze alapvetően abból adódtak, hogy sok esetben új
támogatások, jelentős támogatások léptek be, és ezeknek a megoldását segítjük.
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Az, hogy �egyszer köteles�, valóban egy alapkérdés. Tehát az 5. oldalon található 3.
paragrafus úgy szól, hogy az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként egy
alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni a tankönyvet. Itt van
természetesen a lehetőség a váltásnál is, ami azt is jelenti, hogy egyebekben pedig éppen
ennek a tankönyvellátási szerződésnek a keretén belül kell tudni biztosítani, és nem feltétlenül
csak az iskolában, hanem adott esetben abban az üzletben, amelyet a tankönyvellátás
keretében az iskola megbíz. Ez egy terjedő gyakorlat. Zárójelben hozzáteszem, hogy van
olyan vélemény, amelyik megtiltaná ezt a gyakorlatot, és kizárólag az iskolában engedné meg
a tankönyv árusítását. Ez a szülői szervezet véleménye. Nyilvánvalóan a bolti árusítás mind
ebből a szempontból, mind pedig például a számlaadás szempontjából önmagában is egy
megnyugtató megoldást jelent, hiszen ott ez magától értetődő és természetes. 

Utaltam a bevezetőben is a számlaadási kötelezettségre. Mi se tartjuk megfelelőnek és
pontosnak ezt a megfogalmazást. Keressük azt a megoldást, amely az iskolának is jó, de
nyilván kielégíti az érvényes pénzügyi szabályokat, mert a zsebből zsebbe megoldás, ami
évek óta folyik az iskolákban, szintén legalább annyi kétséget felvet, mint esetleg egy
bürokratikusnak tűnő, de mégiscsak áttekinthető szabályozás.

A tartós tankönyvvel kapcsolatban, illetve az SZTT-vel kapcsolatban ezeket
javaslatnak érzékeltem, nem annyira kérdésnek, és ezeket magam is szeretném, ha
megfontolásra továbbítanánk, és természetesen továbbítani is fogjuk.

A pályázat kérdését elfelejtettem az elején mondani. A pályázatra ott van szükség,
ahol a piac önmagában nem biztosítja az ellátást. Tehát azokra a területekre kap
felhatalmazást a miniszter, ahol a piac önmagában a tankönyvek példányszáma miatt ezt nem
tudja megtenni. 

Ugyanígy vetődik fel a művészeti könyvek egy részének ide hozatala, hiszen azért
vannak olyan művészeti könyvek, amelyek nagy példányszámban alkalmazhatók az
iskolákban - a különböző modulokhoz tartozó könyvek -, de ezt is egy javaslatnak tekintem,
amely a kispéldányszámú alapfokú művészeti oktatásban használt tankönyvek felvétele a
pályázat körébe. Ez megerősíti a más ilyen típusú véleményeket is.

A tankönyvek szabadárasak, de éppen ezek a szociális megfontolások és célok, az
állami normatíva, az állami támogatások, illetve a szülők pénztárcájának kímélése az, amely
évek óta alkalmazza ezt a megoldást, hogy a pályázatban, illetve a tankönyvpiacon próbáljuk
szabályozni ezeket az árakat. Természetesen ez a mai árak mellett és a mai helyzetben
mindenképpen indokoltnak látszik. 

Van még olyan kérdés, amelyikre nem válaszoltam. Ha az elnök úr megengedi, akkor
Bartha Ilikét kérném meg, hogy válaszoljon.

ELNÖK: Igen, sőt, köszönöm.

BARTHA LAJOSNÉ: Minden testületi ülésen a bevezetőben korrekt módon
bejelentjük, hogy az a javaslat, ami elkerült a testületekhez, a mi legjobb szakmai szándékunk
szerint elkészült anyag. Megvan annak a sorrendje, hogy mikor szabad, kell az illető testület,
illetve a tárcák elé bocsátani a tervezetet. 

Ebben a pillanatban azt tudjuk jelezni, hogy mindazokban a kérdésekben - számlaadás,
áfa, adatvédelem - az általunk ismert és tiszteletben tartott alkotmány és jogszabályok
ismeretében megfogalmaztuk a szöveget, de megvannak azok a kormányzati szervek,
amelyeknek a pontosító, helyretevő észrevételeire kell hagyatkoznunk. 

Most háromnegyed kilenckor megnéztem, hogy ezek a tárcavélemények hogyan és
mikért érkeznek be a minisztériumba. Nincs még módom idézni a bizottság előtt, hogy a
Pénzügyminisztérium, a Gazdasági Versenyhivatal és a szaktárcák e tekintetben pontosan
milyen ajánlásokat fogalmaztak meg. Azt szeretném megerősíteni, hogy természetesen a
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törvények, többek között az adatvédelem maximális tiszteletben tartásával fogjuk a végső
munkaanyagot elkészíteni.

A szabadáras dologgal kapcsolatban természetesen már két évvel ezelőtt, amikor a
tankönyvpiac rendjéről szóló törvényt megalkottuk, a megfelelő szervezetekkel és az
érintettekkel ezt végigtárgyaltuk, elemeztük, és konszenzus alakult ki, hogy azzal együtt,
hogy szabadáras a tankönyv, ezek a szociális meggondolásból szükséges kitételek, a
pályáztatási forma jogszabálykonform, elfogadták az érintettek, tehát most nem valószínű,
hogy fölmerülnének ezt meggátolandó, illetve a törvényből kiveendő javaslatok. (Friss Péter:
Elnök úr kérdezett a jogellenes megváltoztatásról.)

ELNÖK: Igen, a 3. oldal 6/b. Tehát, hogy ki a jogosult eldönteni a mértéket. (Kis
szünet. � Bartha Lajosné felé fordulva:) Megadja magát. Jó, akkor ezt mint problémát tessék
szíves lenni regisztrálni. Ez részben jogi, részben tartalmi kérdés.

BARTHA LAJOSNÉ: Részben az OKNT-re is vonatkozik.

ELNÖK: Meg kell fontolni, hogy önök nekünk milyen szerepet szánnak, és akkor a
TTB megtárgyalja, hogy mi az, amit ebben vállalni tud, vagy mi az, ami rá tartozik ebben.
Valakinek ezt meg kell mondani.

BARTHA LAJOSNÉ: Följegyeztük.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz úr, Brezsnyánszky úr a sorrend, utána Dobos
Krisztina és Vágó Irén.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Elöljáróban annyit, hogy a tankönyvügy, a
tankönyvkiadás, a tankönyvpiac az oktatásügynek meg egyáltalán a magyar gazdaságnak egy
sikerágazata lehetne, és az is tulajdonképpen. (Nagy József: Feltételes módban mondod?)
Feltételes módban, mert nem tudunk neki örülni, hiszen lépten-nyomon még a jó szándékú
döntéseket is nagy viták kísérik. Ennek különböző okai vannak; majd egy-két dologra
rámutatnék. De lényegében töretlenül fejlődik, a rendszerváltás előtt is, még Kelemen Elemér
miniszterhelyettessége óta meglazult a régi tankönyvellátási rendszer, aztán Dobos Krisztina
és Báthory Zoltán is sokat tettek azért, hogy kialakuljon ez a - Báthory Zoltán szavaival -
szabályozott tankönyvpiac. Ez egy középút. Tehát két szélsőség van: volt a régi, választék
nélküli tankönyvellátás, és lehetne egy vad szabadpiac. Egyes országokban teljesen
szabadpiac van. Mi középen járunk, nálunk szabályozott, és én ezt jónak tartom. 

Az más kérdés, hogy a szabályozásnál mindig hibalehetőség a túlszabályozás. Nyilván
törekszünk arra, hogy egyszerű, érthető legyen a szabályozás, mert a bajok talán néha a
kommunikációból, a megfogalmazásokból fakadnak. Most például az ingyenesség � hogy
csak ezt a legutóbbi, jó lépést jellemezzük � önmagában jó lett volna, és örülni kellett volna
neki, de mégsem okozott örömöt az iskolákban, mert nem volt jól kommunikálva,
előkészítve; rengeteg óhaj, panasz, kérdés érkezett a minisztériumba, és törték sokan a
fejüket, hogy hogyan oldják meg. Ezeket a lépéseket egy kicsit átgondoltabban is meg lehetne
tenni. Éppen azért van ez a rendelet, törvény, hogy szabályozza ezt. 

Megjegyzem, van még más szabályozás is tankönyvügyben, tehát magában a
közoktatási törvényben is ott vannak a fő paragrafusok, azután az OM 5/1998. évi
tankönyvrendeletének többször javított változata, és ez is egy, tehát több szabályozás fogja
ezt körül. Tulajdonképpen még a pénzügyi szabályozásokban is benne van, majd utalok rá az
áfánál, tehát az APEH-nak is van szabályozása, amiben a tankönyv nagyon keményen
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szerepel. Tehát azt szerettem volna a bevezetőben elmondani, hogy lényegében jó úton járunk
a szabályozott tankönyvpiac területén, és európai színvonalú tankönyvkiadásunk van.

Néhány megjegyzésem és kérdésem van. Az egyik a túlszabályozásra vonatkozik. A
4. §-ban immáron már a negyedik féle pályázat van. Tehát túl sok pályázat van; pályázni kell
magára a tankönyvjóváhagyásra, pályázni lehet a kis példányszámú tankönyvekre, satöbbi.
Négyféle pályázat fordul elő ebben az egy rendeletben, és külön kell pályázni a kiadóknak
arra, hogy megjelenjenek az OM hivatalos lapjában, tehát a tankönyvjegyzékbe való
bekerülésre. Azt javaslom, hogy itt ne pályázat legyen, hanem kérelem, mert ez a sokféle
pályázat megkeveri a rendszert, és maga a kifejezés is. Itt egy egyszerű kérelem elegendő
volna véleményem szerint, aminek a feltételeit lehetne puhítani, keményíteni. Lényegében ez
a feltétel, hogy szab egy árkorlátot, már régen működik a tankönyvpiacon, de vitatott kérdés.
Nem tudok ebben okos lenni, csak azt mondanám, hogy ezt a pályázatot itt, a 4. §-ban
kérelemmé puhítsuk. Egyébként ez egy nagyon kemény feltétele volt az áfatörvényben az
APEH-vizsgálatoknak, mert nem volt elég nekik, hogy egy tankönyv jóvá van hagyva
hivatalosan, hanem az is feltétel volt ahhoz, hogy engedményes áfában részesüljön egy könyv
� persze ez megszűnik a jövőben �, hogy benne legyen a tankönyvjegyzékben. Tehát voltam
tanú olyan APEH-vizsgálatnál, ahol ezt hiányolták, mert valahogy kifelejtődött a
tankönyvjegyzékből a könyv, ezért nagyon súlyos büntetést próbáltak a kiadóra ráverni. Ez a
paragrafus az első, ami meggondolandó. 

Szóvá tettem, és választ is kaptam rá, hogy az OM hivatalos lapjában, az Oktatási
Közlönyben. Ez azért már tíz éve elő van írva, hogy az OM hivatalos lapjában, de még
egyetlenegyszer sem fordult elő, mert mindig külön tankönyvjegyzék született, tehát nem a
hivatalos lap mellékleteként jelent meg. Most azt mondta a minisztérium képviselője, hogy
ezentúl valóban a hivatalos lap mellékleteként jelenik meg. Megnyugtató, hogy végre ez az
ellentmondás rendeződik. Egyébként több ellentmondás, ami idáig megvolt, azért rendeződik
ebben az alapjában véve jó szándékú és alapvetően jól megfogalmazott törvénytervezetben.

Próbálok választ keresni arra, hogy mi jelent nagy változást. Mi a könyvszakmában
valamikor akkor írtuk rá, hogy �átdolgozott kiadás� vagy �javított kiadás�, amikor a 20
százalékot elérte vagy meghaladta a változás, illetve volt egy 20 százalékos és egy 40
százalékos, de ez természetesen változott. Úgy vélem, hogy ha 20 százaléknál nagyobb
változás van, akkor valóban érdemes a TTB-nek megvizsgálni, és egyedi határozatot hozni
arra, hogy mehet-e így tovább, vagy nem. Ez egyébként minőségvédelem is, mert a kiadónak
az is kötelezettsége, hogy ugyanolyan minőségben adja ki, mint az előző kiadás � papíron,
satöbbi �, és a tartalom minőségét ugyancsak tartsa.

Körülbelül ennyit szerettem volna első nekifutásra mondani. Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Brezsnyánszky László. 

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! A tankönyvpiac rendjéről szóló
törvényjavaslat vagy -tervezet indoklásából szeretnék kiindulni, amit örömmel találtam a
hátoldalon. Úgy gondolom - bár erről itt még nem esett igazából a hozzászólásokban szó -,
hogy itt a legjellegzetesebb kísérlet nyilván az, hogy az esélyegyenlőségnél a sajátos helyzetű
tanulókkal való törődés szempontját és a közoktatási törvényt harmonizálni próbálja a
tankönyvek dolgában. Ez egy nagyon fontos, időszerű és örvendetes dolog, ugyanakkor pedig
azt mondom, hogy ez a harmonizálás nem túlságosan egyszerű.

Bocsánat, de itt néhány kérdésféle is lesz, mert magam sem tudtam eldönteni, hogy
melyik kategóriában jelentkezzek. Akkor nem kérdezem, hanem tételezem, hogy ez a rendelet
a közoktatási törvény hatókörébe eső intézményekre vonatkozik, tehát azt kell mondanom,
hogy bizonyára 18 éves életkorig. Azokat kezeli bizonyára tankönyvnek, amelyek a
jegyzékben megjelennek. Ugye jól gondolom ezt? Tehát nem minden bárhol tankönyvként
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kezelt dologra vagy tanulmányi segédanyagra vonatkozik, terjed ki. Ezt azért tartom
fontosnak, mert egyrészt úgy gondolom, hogy az átlagos, szokásos körben használt
tankönyvek mellett az itt megjelölt kisebbségi nyelvű, sajátos helyzetű, satöbbi iskolák
megint csak felvetik a sajátos programú iskolák tankönyvcsaládját. Ezek vajon rákerülnek-e a
tankönyvlistára? Tehát minden úgynevezett alternatív vagy sajátos programú iskola
tankönyve megjelenik-e a listán, mert akkor ez egy igen terjedelmes tankönyvlista lesz,
amivel számolnunk kell, de semmiképpen sem terjed túl a közoktatás határain. Miért mondom
mindezt? Mindjárt rátérek.

A sajátos helyzetű diákok tankönyvellátása esetében, ha jól értelmezem a tervezetet,
mindig valamilyen szervezethez köti a tervezet az intézkedés jogát és a körülményeit, tehát
vagy az iskolának kell lépnie - vagy a kiadó, terjesztő -, vagy pedig itt a speciális problémák
körében, a vak és gyengén látó tanulók esetében a szövetséget jelöli meg olyannak, akinek
intézkednie kell bizonyos dolgokban.

Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez bizonyára nagyon helyénvaló, viszont ez
feltételezi azt, hogy például a látássérült fiatalok valamennyi tagja speciális iskolát váltogat,
tehát valóban a vakok és gyengén látók iskolájában tömörülnek mindazok a fiatalok, akik
ilyen jellegű gondokkal küszködnek. Ugyanakkor pedig a közoktatásban igen erőteljesen, és
többek között éppen az esélyegyenlőségi felvetések nyomán felerősödtek az integrációs
törekvések, és integrált vagy inkluzíve módon fogadnak be iskolák többek között például
látásgondokkal küszködő fiatalokat. 

Mi tehát abban az esetben a teendő, hogy fog megoldódni az a kérdés, ha valaki nem a
gyengén látók iskolájában vagy a Vakok Szövetségének keretében kérvényezi azt, hogy
hozzájusson a listán szereplő és az iskolában rendszeresített tankönyvhöz. Úgy gondolom,
hogy ez elég sok sajátos esetet indíthat el, és talán bizonyos speciális helyzetekben néha nem
pusztán a gyengén látókra is értelmezhető, tehát akár a nyelvi kisebbségek, vagy más további
esetek ügyében is. Nem teszi-e ezt minden humanitás, amit én mélységesen támogatok, nem
kell-e elébe néznünk egy olyan fejleménynek, amit ez a szabályozás nem reagál le az
integrációra és egyébre gondolva?

Szeretném egy kicsit tovább terjeszteni ennek a törvénynek az érvényességi, vagy
vélhetően érvényességi körén túlra, az oktatásügy harmadik szektorára, a felsőoktatásra, ahol
ezek a fiatalok jelen vannak, megjelennek, és jogaikra hivatkozva egy még differenciáltabb
világban próbálnak - teljesen joggal - az ő speciális bánásmódjukra hivatkozva tankönyveket,
digitalizált tankönyveket, tananyagokat, eljárásokat kérni. 

Azt gondolom, hogy ezt az egész rendszerében lenne érdemes végignéznie az
oktatásügynek, és nem felsőoktatásra és egyebekre szétválasztva, hanem olyan generális
filozófiát vinni a törvénykezésbe, amelyik az összes fél megelégedésére szolgálna, ráadásul
például pénzügyileg kezelhető módon. Addig a pontig pénzügyileg valószínű jól kezelhető -
visszatérve a gyengén látók problémájára -, amíg a szövetség a megszólítottja ennek a
dolognak, de mihelyst ugyanezt a szolgáltatást iksz vagy zé felsőoktatási intézménytől fogja
kérni valaki egyediként, mert mondjuk - nem akarok szélsőséges példát mondani - valamelyik
szakmában úgy érzi, hogy joga van diplomát szerezni, akkor bizony nagyon kemény
problémákkal fog találkozni ő is és az intézmény is. Ráadásul itt szó sincs arról, hogy a
harmadfokú képzésben vagy akár a felnőtt korúak képzésében hasonló módon megszólítható
felelősei lennének, mint ahogy az iskoláknak részletesen van a törvényben,
törvénytervezetben.

Tehát azt gondolom, hogy mindkét legális trendet, ami az oktatásügyben
megfigyelhető, egyszerre és talán még további részletekkel - nem a szabályozottság
részleteivel, hanem a távlatai részletességével - lenne érdemes végiggondolni, hogy ne
tegyünk olyan lépéseket, amelyek esetleg teljesíthetetlenné teszik a törvénytervezetet.
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Én is köszönöm. Ha jól emlékszem, Dobos Krisztina következik. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Elnézést kérek, hogy nagyon gyorsan szólok, de máris
elmegyek. 

ELNÖK: Bár nem nagykabátban van.

DR. DOBOS KRISZTINA: Igen, de már fel is veszem. Nekem továbbra is problémám
az, hogy a közismereti területen nem írhat ki a miniszter pályázatot. Nyilván jönnek újabb és
újabb dolgok, például a médiaoktatás területén. Miért jó az, hogy a médiaoktatás területén
megbízott egy csoportot a miniszter úr, hogy elkészítsék a tankönyvet, ahelyett, hogy
ugyanúgy kiírna egy pályázatot. Tehát azt gondolom, hogy nem kellene megfosztani a
törvénnyel a mindenkori oktatási minisztert attól, hogy a pályázatot kiírja.

A második, és még nagyobb problémám, hogy továbbra sem világos számomra az
iskolák kötelezettsége, illetve ez a rendelet az iskoláknak kötelezettséget állapít meg, és ezt a
kötelezettséget az iskola mindenféle egyéb forrás nélkül köteles teljesíteni. A tavalyi évre
vonatkozott - sajtófüggetlenül -, hogy nem lehetett ingyenes tankönyvet kiadni azoknak, akik
eredetileg azt a mondatot hallották, hiszen az 5 ezer 600 forint, plusz a 2 ezer 400 forint
kétharmada nem volt elég, hogy ingyen kapják meg a tankönyveket a tanulók. Egy csomó
helyen ezért volt annyi felszólalás. Megnyugtatott Gréta, hogy valóban nagyobb lesz a
költségvetési támogatás, és elfogadom, hogy ez jövőre nem lesz esetleg újabb probléma, de
érdemes végiggondolni, hogy azt mondjuk, hogy minimális térítés ellenében, vagy azt, hogy
ingyenes, hiszen akkor nincs az a probléma, hogy a szülő úgy érzi, hogy őt félretájékoztatták.

Az is világos, hogy nagyon szépen hangzik, és az is kiderült, hogy az iskolai
tankönyveknek rendelkezésre kell állniuk a tanulószobában és a napköziben. Nem tudja az
iskola finanszírozni. Egy csomó helyen megszűntek a könyvtárak, és tessék megnézni az
összesítést arról, hogy számos iskolának nincs iskolai könyvtára, de azt végképp nem tudja
finanszírozni, hogy ingyen minden tankönyv állon rendelkezésre, akkor még kevésbé, ha egy
paragrafussal előbbre nézünk, ahol azt mondja, hogy ezt a 25 százalékot a tartós tankönyvekre
kell felhasználnia. Ez a kettő ellentmondásban van. 

Ha egy törvény olyan szabályokat ad az iskolának, amit az iskola nem tud teljesíteni a
legjobb szándéka mellett sem� Én boldogan azt mondom, hogy minden iskolában álljon
rendelkezésre a könyvtárban tankönyv, de ha nem tudja teljesíteni, akkor meg kell gondolni,
hogy nem lenne-e jobb olyan feltételeket adunk az iskolának, amit fokozatosan tud teljesíteni,
vagy pedig azt követeljük tőle, hogy törvénytelen állapotban leleddzen önhibáján kívül.

A harmadik dolog, hogy továbbra is azt gondolom, jó az, ha a tankönyvkiadó érdekeit
nézzük, de az sem lenne rossz, ha az iskola működési szempontjait és a gyerekek szempontjait
is legalább ilyen mértékben szem előtt tartanánk. Ennél finomabban már nem tudok
fogalmazni. Magyarul ha lejátsszuk az itt leírt modellt � vannak szegény iskolák, vannak
olyan iskolák, ahol az önkormányzat nem tudja ezt támogatni �, akkor jó lenne
végiggondolni, hogy csak olyan követeléseket tegyünk, melyeket az iskola a saját
rendszerében végig tud vinni. 

Rendkívül sok problémát jelent az a kezelési rendszere a tankönyveknek, hogy
évenként változnak, igenis átszerkesztik azokat, igenis kevesebb mint 5 százalékában
megváltoztatják a példaanyagot, de így minden példa, minden szöveg már a másik oldalra
kerül, és akkor kénytelen az iskola a pedagógusainak is új tankönyvet vásárolni, hiszen az
előző tankönyv oldalszámai nem egyeznek meg. Tehát � ezt zárójelben szeretném mondani �
létezik a tankönyveseknek egy igen jó biznisze, amelyik az állandó változtatásban érdekelt.
Ennek a gátját ebben a törvényben nem látom, és nagyon szeretném látni, hogy hol szabad
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változtatni, hol szabad új tankönyvet elfogadtatni, mert bizony ez egy hatalmas � nem tudom
pontosan, mekkora, de legalább 30 milliárdos � üzlet, és az üzletben ne csak nyerjenek a
kiadók, hanem egy kicsit vállaljanak is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Irén!

DR. VÁGÓ IRÉN: Szeretném elmondani, hogy mit tartok jónak ebben a törvényben,
mert a Szabados úr által idézett mondat tőlem származik, hogy ez a törvény megszívatja
bizonyos értelemben a szülőket, a pedagógusokat és a kiadókat is, de az csak egy bizonyos
dologra vonatkozik, és el fogom mondani, hogy mire. Néhány nagyon üdvözlendő dolgot
találtam ebben az anyagban.

Erről nem történt említés, de kimaradt ebből az anyagból az, hogy a
tankönyvjegyzéket kvázi könyv formájában kiadja a minisztérium. Tudjuk, hogy több éve
működik az a rendszer, hogy elektronikus formában és könyvformában is megkapják az
iskolák. Ez hihetetlen papírpazarlás volt, erdőket irtottunk ki évente, hogy ezek a nagyon
vastag kötetek eljussanak az iskolákba. Szerintem fontos, hogy a Köznevelés mellékleteként
elolvasható, és egyébiránt pedig az internetről letölthető.

Ugyancsak ebbe az irányba tett nagyon lépés, hogy az intenetes változatban lehet
folyamatosan feltölteni a tankönyvjegyzéket az újonnan elfogadott könyvekkel. Azaz a
tankönyvbírálatnak az a kampány jellege, ami mindig arra korlátozódott, hogy a nyomtatott
változat megjelenése, nyomdába adása előtt két hónappal próbálta minden kiadó benyomni a
könyvét, és a tankönyvbizottság, a referensek meg mindenki éjjel-nappal dolgozott, és nem
volt elég ember, hogy ezt a dolgot el tudjuk látni, várhatóan ennek segítségével most meg fog
szűnni, vagy oldódni fog.

Én azt látom, kicsit Krisztinával szemben, hogy a tartós tankönyvek szabályozása,
hogy ebből a 25 százalékból mi minden vásárolható, egy kicsit oldódik ebben a törvényben,
tehát valamivel több lehetősége lesz az iskoláknak, hogy ezt a 25 százalékos keretet kitöltsék.
Ezzel együtt a tankönyvbizottságban azt tapasztaljuk, hogy ez a tartós tankönyv dolog egy
nagy biznisz, erre rámozdultak kiadók. A legtöbb esetben azonban tartalmilag sem látjuk azt,
hogy ez valóban egy tartós dolog lenne, mert tartalmilag olyan elemek jelennek meg ezekben
a tartós tankönyvekben, amelyekről tudjuk, hogy gyors az avulásuk. A kiadók csak arra
figyelnek, hogy ezeket vastag kötésbe tegyék bele, hogy ebből is látszódjon, hogy tartós.
(Közbeszólás: Kemény borító!) Kemény borító. Igen, ez a sarokpontja a tartós tankönyvnek, a
kemény borító, de benne kérdések vannak feltéve, tehát kvázi munkafüzet jellegű részek
vannak benne, amibe a tanulónak be kell írni. Innentől kezdve aztán ez tartós tankönyv?
Tovább lehet-e adni a következő évben? Kinek? Senkinek. (Közbeszólás: A válaszokkal
együtt.) A válaszokkal együtt. Tehát én is azt gondolom, hogy még meg lehetne nézni, hogy
lehetne-e valamit tovább enyhíteni rajta, vagy fenn kell-e egyáltalán tartanunk ezt a dolgot.

Vagy egy másik anomália ugyanezzel kapcsolatban: a gyógypedagógiai, tehát
speciális nevelési szükségletű gyerekek tankönyveinél megcsinálják első osztályban, hogy
külön van a szöveg, és külön kapnak egy munkafüzetet. Az a gyerek, akiről tudjuk, hogy
milyen szinten van, milyen képességei vannak, miután az egyikben elolvasta, a másiknál
elfelejti, amelyikben a feladatot meg kellene oldani. Tehát neki tényleg munkatankönyv
kellene, hogy ott mindjárt legyen egy hely, ahol összekötheti a feladatokat. Teljesen abszurd
dolgok vannak ebben a tartós tankönyvben.

Az ingyenesség kiterjesztését fontos dolognak tartom, és ebben látszódik, hogy van
törekvés a körülötte levő bürokrácia enyhítésére, tehát, hogy a szülőknek kevesebb dolog
miatt kelljen sorba állni. Ugyanakkor - iskolákban próbáltunk puhatolózni most a rendelet
bevezetése után - nem találkoztunk azzal, amit Krisztina említett, hogy nem tudták biztosítani
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a teljes normatív támogatást, tehát a minden gyerek után járó kétezer-néhányszáz forint plusz
a bizonyos gyerekek után járó plusz ötezer-valahányszáz forint összerakásával tudták
biztosítani az ingyenes tankönyvet. Tehát ezzel nem volt probléma. Sőt több helyen azt
jelezték, hogy úgy érzékelik az iskolában, hogy olyanok is belekerültek ebbe a körbe, nem kis
számban, akiknek talán nem lenne szükségük ingyenes tankönyvre. Nem tudom, mennyire
ismerik ezeket a számokat, de azt tudni kell, hogy több mint a duplája lett most a tankönyvre
fordított összeg az előző évi költségvetéshez képest. Ez hihetetlen nagy pénz, plusz
négymilliárd forint áramlik be ebbe a dologba, és azt gondolom, fontos, hogy ez oda jusson,
ahol valóban szükség van rá. Tehát én inkább ezt az oldalát érzem aggályosnak.

Különben a tankönyvüggyel kapcsolatban Poloni Istvánnak a �Tankönyvet fogtam,
nem ereszt� című, igen impresszív írását mindenkinek a figyelmébe tudom ajánlani. Most már
én is azt látom, hogy nem ereszti a politikusokat, a minisztériumokat, és lassan már minket
sem ez a tankönyv dolog.

Az árkorlátról is szeretnék valamit mondani. Ezt most nyilvánvalóan nem fogják
feloldani, de azért azt tudni kell, hogy nem szabályozza a kiadók árpolitikáját. Tehát a piacra,
ha úgy tetszik, többet lehet bízni; jobban szabályoz a piac, mint egy törvény, amit mi itt
elfogadunk. Az elmúlt három évben nem egész 10 százalékos volt a tankönyvárak
emelkedése, ami azt jelenti, hogy messze alatta maradt az éves infláció ütemének, tehát nem
kellene itt még mindenféle szabályozást csinálni.

Amivel nekem bajom van, és amire azt mondtam, hogy mindenkit megszívat egy
kicsit, az ennek a jognak a kiterjesztése, ami itt szóba került már, hogy évente egy
alkalommal az iskolai tankönyvellátás keretében minden gyerek jogosult a jegyzékben
szereplő áron megvásárolni a tankönyvet. Ezért aztán egy hihetetlen nagy nyilvántartási
rendszert kell kiépíteni. Ezt ugyanis valakinek nyilván kell tartani, hogy az a gyerek azt a
könyvet, amire abban az iskolában szüksége van, egyszer már igénybe vette ugyanazon az
áron, amiért egyébként a kiadók 90 százaléka egészében amúgy is árulja a tankönyvet. Vagy
az iskola csinálja meg ezt a nagy nyilvántartási rendszert, vagy pedig az a forgalmazó, akivel
szerződést köt. Ha a forgalmazóval szerződést köt, akkor a gyerek gyakorlatilag minden
személyi adatát ki kell adnia annak a nyilvántartónak.

Elenyésző kivétellel mindenki amúgy is egyszer veszi meg a könyvet, mert nem vesz
másikat, és nagyon ritkán veszíti el, plusz a kiadó nem emeli duplájára az adott évben a
könyvet, de még tíz százalékkal sem. Mi az a nyereség, ami miatt ezt a hihetetlen bürokráciát
fel kell vállalni, és az adatvédelmi problémákat felveti. Ezt egyszerűen nem értjük. 

Ami még a szülők hivatása volt, valamennyire az iskolák hivatása, az, hogy az
ingyenesen hozzájutott könyveket leltári nyilvántartásba kell venni, ugyanakkor a gyerekek
jogosultak az adott iskolafok befejezéséig - ha vizsgával zárul - maguknál tartani a könyvet.
Képzeljétek el azt, hogy valaki megkapja, nem tudom mikor, azt ott leltárba veszik, évente
leltározzák, behozza bemutatni, mert nála hat évig van, mert egy hatosztályos gimnáziumba
jár, és ő jogosult az érettségiig megtartani ezt a könyvet. Ez nagy bürokráciával jár. A
szülőket azért szívatja meg, mert ha az ötödik évben mégis elveszíti a gyerek, akkor itt
szankcionálva van, hogy milyen büntetéseket kell rá kiróni.

Tehát úgy látjuk, hogy két helyen lép be egy elég bürokratikus és nem nagyon
indokolható nagy nyilvántartás, ami sok emberre ró feladatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy József, Szenes György, Szabados úr és utána majd
én következem.

NAGY JÓZSEF: A tartós könyvekkel kapcsolatban szólnék. Úgy érzem, hogy itt van
egy kis fogalomzavar. Két ügyről van szó. Az egyik, hogy többször használható tankönyv, a
másik, hogy tartós tankönyv. Szerintem a tartósság fogalmába azt kellene belefoglalni, hogy
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nem egy évig használható a tankönyv - és akkor már átírják. Minden tankönyvnek
érvényesnek kellene lennie legalább néhány évig, legalábbis addig, amíg a felmenő rendszer
megy. Ha kémia hetedikben és nyolcadikban van, akkor az a hetedikes tankönyv legalább két
évig legyen érvényes. Tehát valamiféle tartósságot minden tankönyvtől meg kellene
követelni. El se fogadnék én olyan irományt tankönyvnek, amiről nem mondjuk ki, hogy
legalább két-három évig újra kiadják, és használni lehet, és arra rá lehet építeni a következő
évfolyamot. Ez a tartósság ilyen értelme. 

Más dolog, hogy egy tankönyv többször használható-e. Nagyon jó példát hallottunk
tőled arra, hogy tartósnak kinevezett könyv csak egyszer használható, mert ha összefirkálom,
akkor másodszorra már kész a feladat, meg van oldva. 

Továbbá a tartóssággal kapcsolatban szeretném mondani, hogy ez a fajta tartóssági
fogalom szerintem megbukott. Most mi történik? Az történik, hogy csicsás, vastag, nehéz
borítóba beleteszik, felmegy az ára. Így is nehéz az iskolatáska. Teljesen felesleges ezt tartani.
Most már lehet úgy kartonálni, hogy nem esik szét a könyv. Lehet egy nagyon jól kartonált
tankönyv két-három évig használható. Azon belül is lehet olyan, hogy csak egyszer
használható, és akkor nem kell külön munkafüzetet, meg nem tudom mit kiadni, mert a
tankönyvben benne van minden, ami kell, és lehet ott is olyan, hogy többször használható, ha
akarunk ilyet csinálni. Ezt a zűrzavart, ezt az állapotot, ami jelenleg a tartósság fogalmával
kapcsolatban van, szerintem újra végig kellene gondolni. Azt, hogy rendeletileg mit lehet
csinálni, nem tudom.

A másik téma. Nem tudom, hogy lehet-e szabályozni, de sok példát tudnék hozni. Az
egyik az, hogy megvetetik a tankönyvet, és egész évben ki sem nyitják. Rengeteg ilyen eset
van. Olyan is van, hogy megveteti a tankönyvet, szerez magának egy másikat, amiről nem
tudnak a gyerekek, és abból diktál. Olyat is tudok, hogy két tankönyvet vetetett egy évben, és
mégis diktál. Őrület, hogy milyen dolgok vannak.

ELNÖK: Azt hiszem, hogy ez a pedagóguspiacra tartozik.

NAGY JÓZSEF: Csak mondom. Azért legyen benne a fejünkben, hogy mi minden
van. 

A másik, hogy az iskolák egy része - példákat tudnék mondani, de elvileg mondom a
dolgot - nagyon ügyesen meg tudja oldani, hogy a pénzt másra használja. Begyűjti például a
pénzt és akkor� Nem mondok példákat, nehogy terjedjen a dolog, de nagyon ügyes dolgokat
tudnak kitalálni arra, hogy ne arra menjen a pénz, amire szánják. Csak jelzem, hogy csinálják.
Biztosan tudja mindenki, nemcsak én. Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szenes György!

DR. SZENES GYÖRGY: Két témám van, az egyik az ingyenesség, a másik az
elektronikus formában való tankönyvjegyzék készítése.

Az ingyenesség tekintetében nekünk elég széles körben hasonlóak a tapasztalataink,
mint Vágó Irénnek. A 2 ezer 400 plusz 5 ezer 600 forint, és az átcsoportosítás lehetősége
természetesen egyértelműen elegendő volt azok számára, akik rászorultsági alapon ingyen
tankönyvet kellett, hogy kapjanak. Az egy másik kérdés, hogy később rosszul
kommunikálták, nem voltak egyértelműek a dolgok, és a mindenfajta háttérigazolások
beszerzése problémát okozott. Ez az első év gyengesége. Reméljük, hogy 2004
szeptemberében nem így lesz, de az összeget úgy látom, hogy korrekt módon adta a
kormányzat, és nagyon boldogító lenne, ha folyamatos növekedés lehetne, vagy legalább
olyan szinten maradhatna, mert akkor ezek az ügyek kellemesen megoldhatók lennének.
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A másik kérdés az elektronikus, internetes és mindenfajta továbbítás őrülete. Nagyon
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezer oldalakat nem lehet képernyőn olvasni. Ezer
oldalakat nem lehet kinyomtatni sem, mert annál drágább dolog a világon nincs, mintha az
iskola akármilyen lézer, tintasugaras nyomtatóval laponként nyomtatgatja ki azokat a
dolgokat, amelyeket nyomdai úton a töredékéért elő lehet állítani. Ez történik - most nem ez a
téma - a próbaérettségivel kapcsolatosan. Azt az őrületet, ami ma az iskolákban próbaérettségi
kapcsán megy, jó lenne, ha megnéznétek. Üres lapokat, egy oldalakat töltenek le az iskolák,
és nyomtatják lézernyomtatóval, sokszorosítják. Azt, hogy ez mennyibe kerül, nem lehet
elmondani. Lehet, hogy az OM-nek semmibe, de az iskoláknak ez egy vagyon. Egy oldalakat,
üres lapokat nyomtatgatunk.

Ugyanez van a tankönyvjegyzékkel is. Végig kellene gondolni, hogy hogyan lehetne
ezt megcsinálni, mert úgyis mindenképpen alá kell írni, valamit kell csinálni. Üdvözlöm, hogy
az OM-nek ezt olcsóbb felrakni az internetre, de ha összeadjuk az iskolákat, ezt a több ezer
közoktatási intézményt, láthatjuk, hogy ez egy iszonyatos pazarlás. Lehet, hogy gyorsabb.
Aláírom, amit Irén mondott, hogy ez sokkal gyorsabb, meg naprakészebb, meg minden jó
dolog, ami ebben van, csak próbáljuk meg a helyén kezelni, mert ez olyan mértékig
túlburjánzik, hogy kezelhetetlen lesz. Amikor én kapok 30 vagy 50 oldalakat, akkor el se
olvasom. Nyomtassa ki, aki kíváncsi a véleményemre, ne én nyomtatgassam. Köszönöm
szépen. 

ELNÖK: Én is köszönöm. Szabados úr következik. 

DR. SZABADOS LAJOS: Két gondolathoz szeretnék hozzászólni. Az egyik a tartós
tankönyv kérdése. Nagyon röviden annyit tudok mondani, hogy megértettük, és a TTB-nek
foglalkozni kell ezzel az üggyel, és valamiféle állásfoglalást kell kiadni.

A másik: mostanában egyre többet foglalkoztat engem, hogy mi is a mi feladatunk. A
�mi� takarja az OM-et, az iskolát, a pedagógust. Van egy összehasonlítási kényszerem is. Én
1959-ben kezdtem el tanítani, és az akkor végzett feladatokat, meg amit most kell a
kollegáknak ellátni, össze szoktam hasonlítgatni. Mondok egy-két adalékot.

Elhangzott a TTB-n, hogy ma egy iskola 35 szabályzat szerint él. Ebben nincs benne,
amit nagyon jól megfogalmazott István, hogy országos szinten milyen törvények, rendeletek
szabályozzák a mi életünket. (Ambrus István: 17 minden embert.)

A másik dolog, hogy az önkormányzati fenntartású iskolák � szó szerint idézem �
�nagyon-nagyon el vannak számoltatva�. Ez helyes is, mert közpénzekből gazdálkodnak.
Nem tiltakozunk ellene, csak ne kelljen százhúszfajta papírt ehhez beszerezni, nyilvántartani,
rendszerezni, erre külön embert alkalmazni, ugyanis az iskoláknak erre nincs külön
személyzete, egy iskolatitkár van, és a vezetés nyakába szakad ez az egész.

Az is elhangzott, hogy van olyan iskola, amelyik 65 kiadóval tárgyal. Tehát úgy
érzem, hogy a szabályozottság nyomja az iskolát. Ha hozzáveszem azt � én rendkívül
érzékeny vagyok szociálisan, tehát nem szeretném, ha félreértené valaki �, hogy mennyi
ráfordítás van szociális kérdésekre anyagilag az OM részéről, akkor felmerül a kérdés, hogy
vajon ez tényleg az OM feladata-e. Úgy tudom, hogy van egészségügyi és szociális
minisztériumunk is. Féltem a mi költségvetésünket - bár kormányzati szinten nincs itt
probléma -, hogy vajon nem oda spórolunk-e. Van egy szociális hálózatunk, és mégis egy
csomó dolgot a pedagógusnak kell megoldania.

Négy évente kell az új helyi tanterveket csinálni. Kérdezem, és jó lenne, ha erre
figyelmet szentelnénk, hogy közben tanítani is kell-e a pedagógusnak, közben a tanítási órára
is fel kell-e készülnie. Tehát ez egy óriási teher, és úgy érzem, mintha a tanulók rovására
menne.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Vágó úr!

VÁGÓ PÉTER: Köszönöm szépen. Mint mindig, hadd tegyem hozzá, hogy én nem
szakmabeli vagyok, és egész más szemszögből nézem mindig a dolgot. Engedjék meg, hogy
három témára ráirányítsam a figyelmet.

Az egyik, amire megkaptam a választ, és meg is köszönöm: én is tudtam, hogy
szabadáras a tankönyv, tehát nem véletlenül tettem fel a kérdést. Azt is elfogadom, hogy
szakmailag nem lehet most ehhez a kérdéshez hozzátenni, de higgyék el nekem, hogy ha
valóban versenypiacról van szó � és úgy gondolom, a tankönyvpiacon is klasszikus
versenypiac van �, akkor a versenyszellemet mindenképpen etikailag sérti, bár nem mondom,
hogy jogszabályt sért, ha beszabályozza valaki az árakat. Ez az én véleményem. Biztos
vagyok benne, hogy költségvetési szempontból ez az egyetlen járható út, és ezt megértem, de
ezt a kettősséget, ha nem is most, de valamikor rendezni kellene. Ezért tettem föl ezt a
kérdést. Nem magyarázkodom, csak a véleményemet mondom.

Az ingyenesség kérdése� Nekem más tapasztalataim vannak. Biztos, hogy igaz, ami
itt elhangzott, hogy középiskolában és általános iskolában ki lehet jönni a normából, tehát a
tankönyvtámogatásokból, de ez a szakiskoláknál nem igaz. Mondok egy példát: egy
szakácsképzést folytató intézménynél a szakácsalapok tankönyve � nem tudom, milyen címet
viselő tankönyv � önmagában hétezer-valamennyi forint. A 2004-es költségvetés, ha jól
láttam a számokat, ebben próbál valamit oldani, hogy bizonyos, szakképzésre fordított
könyveknél ennek a többszöröse is lehet majd a támogatás. De azt szeretném jelezni, hogy
általában lehet, hogy igaz, a szakiskoláknál viszont nem biztos, hogy igaz ez a szám.

Még mindig az ingyenességről� Örülök, hogy taxatíve felsorolja, hogy ki jogosult,
mondhatnám azt, hogy alanyi jogon, ezekre a bizonyos ingyenes juttatásokra. Csak nagyon
halkan meg szeretném jegyezni, hogy az én szociális érzékenységemet az bántja, hogy
klasszikus szegény családok nem jutnak hozzá ehhez. Tehát két minimumbérből élő szülő két
gyerekkel kiesik a rendszerből, holott egy egyedülálló szülő, akinek magasabb a jövedelme,
nem esik ki. Nem összehasonlítani akarom, csak jelezni szeretném, hogy lehetne ezt a kört
valamikor majd úgy bővíteni, hogy bizonyos családi jövedelem alatt a rászorultság bekerüljön
a törvénybe. 

Az a véleményem, hogy ez nem normatív kedvezmény, mert nem a tankönyv lesz
kedvezményes, tehát nem a tankönyvet adjuk olcsóbban. Itt normatív tankönyvtámogatásról
van szó. Tehát nem a tankönyvet kapja a hallgató kedvezményezettebben, ugyanannyiért
kapja, csak a rendszer miatt egy normatív támogatás van fölötte. 

Végezetül hadd mondjam el, bár abszolút nem ehhez a törvényhez tartozik, de úgy
lenne fair, ha az ellentételezést a tankönyvtámogatásra az iskolák kiszámíthatóan tudnák,
hogy mikor kapják meg. Akár holnapra is. Hiszen ők meghitelezik ezeket a kiadásokat, és
nem mindegy, hogy például most novemberben az eddigi gyakorlathoz képest ezt decemberre
csúsztatják. Ez vagy önkormányzati, vagy közhasznú társasági, vagy alapítványi, vagy egyéb
súlyos milliárdokat jelent. Az lenne fair, ha azt mondanánk, hogy a tankönyveket
megrendelted ekkor, te meg, iskola, megkapod mondjuk szeptemberben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Egy kérdéshez szeretnék hozzászólni, amit már
Brezsnyánszky László érintett, amikor arról volt szó, hogy milyen típusú könyvekre írhat ki a
miniszter pályázatot, amelyek kisebb példányszámban jelennek meg. Ha jól emlékszem, itt
említette az alternatív iskolákat, tehát ahol nem a gyerek sajátos nevelési igényű, hanem az
iskola sajátos nevelési felfogású, amelyben persze sajátos igényekhez is alkalmazkodik. 
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Itt tolmácsolom Horn Györgynek is a véleményét - aki tegnap este ennek a
gondolatnak a tolmácsolására külön fölhívta a figyelmemet -, hogy itt, valahol az 5. pont
környékén, a �sajátos nevelési igényű tanulók� előtt vagy után, ebben a sorban jelentessük
meg az alternatív szakmai pedagógiák tankönyvbázisához való miniszteri pályázást, és
nyilván bizonyos kedvezményeket. Illetve ide tartozik, ahol nem kell okvetlenül az iskolának
ezzel az alternatív felbélyegzéssel rendelkeznie, de ha például egy tankönyv tankönyvi
szempontból új módszereket vezet be. Nem általános ez a típusú tankönyv, de nagyon fontos
volna, hogy hozzáférhető legyen. Tudnék példákat is mondani, de most nem mondok. Tehát a
sajátos pedagógiai módszerek elterjesztését szolgáló tankönyvekre is lehessen pályázatot
beadni, és bizonyos kedvezmény legyen, kis példányszám megjelenéséhez szükséges
támogatást lehessen kapni. Ennyi az én hozzászólásom.

További hozzászólás? Liskó Ilona!

LISKÓ ILONA: Bocsánatot kérek, de elkéstem a kérdések köréről, ezért maradt egy
kérdésem a végére. Az 1. § (7) bekezdését felolvasom: �A tankönyvet törölni kell a
tankönyvjegyzékről, ha utóbb áll be olyan körülmény, amely miatt a tankönyvjegyzékre
kerülésre benyújtott pályázatot el kellett volna utasítani.� Ezt most őszintén szólva nem
értem. Milyen körülmény derülhet utólag ki, amelyik felülbírálja egyrészt az Értékelési és
Vizsgaközpont döntését, ha pedig nem ő volt, akkor az oktatási miniszter döntését. Ez
mondjuk, megengedi azt, hogy jön egy új oktatási miniszter, és azt mondja, hogy az előzővel
nem értek egyet, és eltörlöm azokat a tankönyveket, amelyeket ő engedélyezett. Ilyen
ötleteknek nem lehet kitenni egy rendszer működését. Nem? Szelíden kérdezem, hogy mit
szólnak a jelenlévők ehhez a hetes ponthoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem lévén több kéz a levegőben, most titeket kérlek,
önöket kérem a válaszadásra, egyúttal jelzem, hogy a második napirendi pontra nem fog sor
kerülni. Ezt odatesszük, amikor folytatjuk a decemberi ülésünkön a bizottságok beszámolóját,
mert nem kapkodjuk el, és nyugodt laufot szeretnék adni a válaszra is, és esetleg még a
viszontkérdésekre is. Azt az ígéretet, hogy 11-re befejezzük, így tartani tudjuk.

FRISS PÉTER: Rögtön a kérdésre szeretnék válaszolni. Tartalmi feltételeket nem
vizsgál ez a pályázat. Itt az árról lehet szó, ha jogellenesen megváltoztatta az árat egyik évről
a másikra. Tehát itt olyan pályázati feltételek vannak, amelyek nem a tartalmi�

LISKÓ ILONA: Bocsánat, nem akarok vitatkozni magával, de a 6/a-ban van benne az
árprobléma. 

FRISS PÉTER: Akkor megvizsgáljuk, hogy nincs-e átfedés. Szalay Sándor úr, a
tankönyviroda vezetője szól néhány szót.

ELNÖK: Szalay Sándor úr kisegít.

SZALAY SÁNDOR: Elnézést kérek. A 6-os pontban az van benne, hogy ha
benyújtják a pályázatot, mikor kell elutasítani, a 7-esben pedig az van benne, hogy ha a már
elfogadott pályázatnál felmerül a 6-osban felsorolt három kérdés, akkor törölni kell. Tehát itt
is pontosan le van írva, hogy mi az a három eset, amikor a törlésre sor kerülhet.

LISKÓ ILONA: Ebben az esetben az lenne a javaslatom, ha már szabad ilyet
javasolni, hogy akkor a 7-es hivatkozzon a 6-os pontra, mert ha utóbb áll be az a három 6-os
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pontban megfogalmazott körülmény� Ugyanis egy olyan puha szabály ez a 7-es, hogy ez így
bármire alkalmas lehet.

FRISS PÉTER: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen a támogatandó javaslatok
egyikeként értelmezem az elmondottakat.

Két olyan nagy témakör van, amelyikre az időkorlátok miatt feltétlenül vissza kell
térni. Az egyik a szabályozás kérdése, vagy ezzel összefüggésben a szívatás kérdése. Bár itt
elhangzott, hogy ez egy olyan régi és jól működő rend, hogy talán érvényes az a dalszöveg is,
hogy �öreg járgány szívatóval indul�. Ezért nem árt, ha időről időre új lendületet kap még az
ilyen jól bevált és jól működő rendszer is, de nyilvánvalóan minden szabályozásnak az
értelme és célja valóban az, hogy a tankönyvpiac szereplőit a lehető legáttekinthetőbb módon,
és a legegyszerűbben próbálja segíteni ennek a feladatnak a megoldásában. Ezzel nem azt
állítom, hogy ez minden esetben sikerült a leírt szabályokban, de hogy a cél és a szándék
mindenképpen ez, azért a jelzésekből azt látom, hogy önök is visszaigazolták. Az egy másik
kérdés, hogy az adott, konkrét megoldás a legsikeresebbnek tekinthető-e.

Ilyen javaslatfelvetés a pályázat mellé a kérelem megfogalmazás, vagy a kérelem szó
használata. Számomra ez a szándék megnyerő, de azt gondolom, hogy jogászokkal kell majd
konzultálni, hogy itt nem okoz-e problémát ez a jogi nyelvben, bár tartalmilag mélyen egyet
tudok érteni ezzel, még azzal is, hogy ha itt elhangzott több olyan javaslat, hogy kevesebb
szabályozás legyen, de azért még ezt meg ezt jó lenne beemelni és bevenni.

A törvénynek van néhány olyan eleme - nem is kevés - amelyik nem változik, és
amelyik itt nem is jelent meg. Ilyen például, hogy mi a törvény hatálya. Ez felvetődött. Ez a
közoktatás tankönyveiről szól. A törvény rendelkezéseit kell alkalmazni általános iskolában,
gimnáziumban, szakközépiskolában, szakmunkásképző iskolában, szakiskolában, alapfokú
művészeti oktatási intézményben, gyógypedagógiai nevelési intézményben, kiegészítő
kisebbségi oktatást végző iskolában alkalmazott tankönyv jóváhagyására, kiválasztására,
satöbbi, satöbbi. Tehát ez nem javasolja megváltoztatni ez az előterjesztés. Ebből is
következik, hogy a közoktatás tankönyveiről volt szó. 

Mindazok a javaslatok, amelyek a felsőoktatási tankönyvekkel kapcsolatosak, túllépik
ennek a törvénynek a hatáskörét, ami persze nem egyetértés vagy egyet nem értés, mindössze
ennek a rögzítését jelenti.

Hasonlóan megfogalmazza a törvény, hogy mi a tartós tankönyv. Tartós tankönyvnek
a törvény azt tekinti, tehát az tankönyv, szöveggyűjtemény, atlasz, szótár, satöbbi, amely
tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több éven keresztül használhatják.
Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy adott esetben a TTB-nek ezzel a definícióval, vagy
éppen ennek megváltoztatásával, értelmezésével ne lenne szerencsés foglalkoznia, mindössze
azt szerettem volna jelezni, hogy a törvény több olyan kérdésre is választ ad, ami talán
önmagából a módosításból nem derül ki. 

A sajátos nevelési igényűekkel, a vakok és gyengén látókkal kapcsolatos kérdéssel
kapcsolatban az a meggondolás, hogy a törvényben több helyen is benne van, hogy a
szereplőknek egyaránt van felelősségük. Azt gondolom, hogy annak az iskolának is van
egyfajta önmérsékleti vagy végiggondolási felelőssége, amelyik iskola szerencsés módon
vállalja az ilyen gyerekek tanítását. Nyilván az legalább annyira megfontolandó a részéről,
hogy megnézze azokat a létező tankönyveket, és adott esetben éppen ezek miatt a tanulók
miatt inkább azt alkalmazza nem írásos formában is, ami rendelkezésre áll, hiszen ennek azért
egy életszerű megoldására - és muszáj hozzátenni gazdaságilag is elviselhető megoldására -
van szükség.

A piaci verseny, nem piaci verseny, szabad piac, szabályozott piac kérdéskörében mi
az a pont, ameddig a szabályozhatóságban el lehet menni, akár olyan értelemben is, hogy az
állandó változtatás gátja hiányzik, miközben azért vannak olyan szabályok, amelyek ezt a
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változtatást megpróbálják meggátolni. Az, hogy elegendőek-e vagy sem, egy nagy kérdés. A
hivatkozott 6. és 7. paragrafus éppen erről szól. Nyilvánvalóan a másik oldalról felvetődik az
is, hogy egy túlságosan legátolt piac esetében vajon mi az a pont, amikor éppen a tankönyv
szükséges változtatását, tartalmi változtatását bénítaná meg adott esetben egy ilyen megoldás.

Nyilván sok dilemma vetődött fel a törvényjavaslat elkészítésénél. Az egyik ilyen
például, hogy kell-e papíralapú formában a tankönyvjegyzéket eljuttatni, vagy sem. Erről
óriási viták voltak. Megint itt az iskola védelme. Addig, amíg vannak olyan iskolák, márpedig
vannak, amelyek nem képesek elektronikus formában - vagy fizikai, vagy szakmai okok,
felkészültség híján - kezelni, addig sajnos elengedhetetlen. Vagy ha éppen egy cédén
odamegy, akkor azt a tanárok nem tudják lapozni, forgatni. Erre Szenes úr is utalt, hogy ami
olcsóbb, az adott esetben lehet drágább is. Ez egy nehéz kérdés. Mindenképpen azt gondolom,
hogy egyelőre mindkét formát még egy ideig éltetni kell, legalább addig, amíg nem
megoldott, hogy minden iskola jól elérhető legyen ezeken a módokon. Ettől még az interneten
létezik és él az állandóan módosított, frissített tankönyvjegyzék, és az továbbra is
természetesen használható, és használni is kell.

A javaslatok sorában végig kell gondolnunk az egyszer való jogosultság értelmezését,
a hozzávaló adminisztratív háttér költségeit, a terheinek végiggondolását és a nyilvántartásba-
vétel szabályait. Bár iskolaigazgató koromból jól emlékszem, hogy ilyen módon kis értékű
könyvként a könyvtár leltárba vette, majd nagyon hamar megoldották. Tehát nem okozott ez
akkora problémákat a gyakorlatban, mint ahogy a gyakorlatban annak sem kell olyan nagy
problémát okoznia, amire itt utalás történt, hogy 65 kiadóval kelljen tárgyalnia egy iskolának.
Azt kell mondanom, hogy ügyetlen az ilyen iskola, vagy mondjuk nem kapott segítséget.
Ennek ezer egyszerűbb megoldása van a valóságos folyamatokban, amikor a tankönyvkiadó,
a tankönyvbeszerzés egy-egy cége megbízotton keresztül meg tudná ezt oldani, hiszen a piac
ebből a szempontból is él, nem csupán a tankönyv kiadásával kapcsolatban.

Ugyancsak a javaslatok körében visszautalnék arra, amit elnök úr mondott az
alternatív tankönyvek kiadásának pályáztatási lehetőségével kapcsolatban, illetve a
szakképzési tankönyvekkel kapcsolatban. A szakképzési tankönyvek és maga a szakképzés
elég differenciált és sajátos világ, amit nem véletlenül nem sikerült soha rendesen
szabályozni, és mindig ilyen óvatos megoldások születtek, mert ez rendkívül összetett és
rendkívül ellentmondásos.

Nagy József tanár úrnak nyilván igaza van mindabban, amit elmondott, de ez a
törvény nem a tankönyvhasználat rendjéről szól. Viszont úgy tűnik, a tankönyvpiac
kreativitásfejlesztő hatásaival a pedagógusokra is jótékony, tehát ennyiben tekintsük
pozitívumnak, bár nyilván a példák nem ezt akarták alátámasztani. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e viszontválasz, további kérdés a jelenlévő
minisztériumi munkatársainkhoz, kollegáinkhoz? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Egy kérdésem van. Az itt elhangzott javaslatok között számos olyan van, amely � mint
mondottátok � továbbgondolást igényel, merthogy ez még nem kőbe vésett formátuma a
rendeletnek. Megkaphatjuk-e, és ha igen, mikor, azt a szövegváltozatot, amelyben vagy
tükröződik, vagy nem, de mindenesetre számunkra világosan követhető, hogy volt-e értelme
annak, amit elmondtunk, és látszik-e, van-e látszata? Ezt tájékoztatásul szeretnénk kérni,
kiosztani, és akkor nyilván nem testületi módon, hanem akár egyéni módon még további
észrevételeket tennénk.

FRISS PÉTER: Természetesen, semmi akadálya nincs. Néhány héten belül az
államigazgatási egyeztetéssel együtt átdolgozott változat�
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AMBRUS ISTVÁN: Ma reggel olvastam az államtitkári emlékeztetőt, hogy ez
legkésőbb december hónapban a kormány elé kerül, és január hónapban a törvényhozás elé,
tehát az Országgyűlés elé kerül. Technikailag a beadott változat bemutatásáról lehet szó, nem
ismételt tárgyalásról.

ELNÖK: Én nem ismételt tárgyalást mondtam. Ha emlékeztek rá, a legutóbbi ülésen
hangzott el önmagunk számára az a figyelmeztetés, hogy a pusztába kiáltott szó és a
visszaigazolás között teremtsünk valamilyen átmenetet. Tehát nem azt mondom, hogy
újratárgyaljuk, de látszódjék az, hogy történt valami, hogy volt annak valami értelme, hogy
mi itt meghallgattattunk.

Szeretném emlékeztetni az OKNT-t arra, hogy a decemberi ülésünkre a kerettantervi
szabályozással kapcsolatos minisztériumi anyagot fogjuk megkapni. (Friss Péter felé
fordulva:) Ugye, Péter, ennek nem lesz akadálya, hogy időben megérkezzen, és ki tudjuk
küldeni? (Friss Péter bólogat.) December 11-én lesz OKNT-ülés. Ez azt jelenti, hogy nekünk
ezt december 1-jén, legkésőbb 2-án postázni kell, hogy 10 nappal előtte megkapjuk. Tehát ezt
mikulási ajándékként mindenki meg fogja kapni.

Szabados úr időközben a kocsija parkolási idejét meghosszabbította, de közölnöm
kell, hogy legalább december 11-éig kell meghosszabbítania, mert a TTB-beszámolóra az
ígért 11 órás befejezés miatt már érdemben nem tudunk rátérni.

Köszönöm mindenkinek a megjelenést. Az ülést berekesztem.

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 47 perc.)

Dr. Loránd Ferenc
az OKNT elnöke
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Igazolás

Igazolom, hogy az OKNT 2003. november 13-án, csütörtökön, 9 órakor megtartott
üléséről készített szó szerinti jegyzőkönyvet - a megbeszélt határidővel - a mai napon e-
mailen átvettem.

Budapest. 2003. november 24.


