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E G Y E Z T E T É S I L A P 

1. Az egyeztetés alapadatai 

honlapon való közzététel időpontja: 
közigazgatási egyeztetésre megküldés: 
közigazgatási egyeztetés lezárása: 
államtitkári értekezlet időpontja: 2013. november 21. 

2013. december 3. 
kormányülés időpontja 2013. november 27. 

2013. december 11. 
A tervezet formális közigazgatási, társadalmi egyeztetésére nem került sor. 

2. Az egyeztetésben részt vevők 

Az intézményi kört a közigazgatási értekezletet 
megelőzően, a véleményt a közigazgatási 

értekezlet után kell kitölteni (egy sorba egy X) 

2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak 

intézmény egyetért nem ért 
e g y e t 

nem adott 
véleményt 

észrevétele 
maradt fenn 

Miniszterelnökség X 
Nemzetgazdasági X 
Minisztérium 
Belügyminisztérium X 
Vidékfejlesztési X 
Minisztérium 
Honvédelmi X 
Minisztérium 
Külügyminisztérium X 
Közigazgatási és X 
Igazságügyi 
Minisztérium 
Nemzeti Fejlesztési X 
Minisztérium 

2.2. Egyéb állami szervek 

egyéb állami egyetért nem ért nem adott észrevétele 
szerv egyet véleményt maradt fenn 

2.3. Civil szervezetek 

társadalmi egyetért nem ért nem adott észrevétele 
szervezet 

egyetért 
e g y e t véleményt maradt 

fenn 
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V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 

1. Az előterjesztés célja 

Magyarországon 1991-ben megszűnt a tankönyvellátás állami monopóliuma. Ezt követően az 
állami támogatás nem kiadót, hanem tankönyvet támogatott, így a tankönyvpiac liberalizálása 
valamennyi könyvkiadó számára lehetővé tette, hogy részt vegyen a tankönyvkiadásban. A 
liberalizációt követően új kiadók tucatjai jelentek meg, és vegyes minőséget kínáló tankönyvpiac 
jött létre mind a tankönyvekből, mind a tankönyvekhez kapcsolódó segédletekből. 
Az irányítási rendszer decentralizálása, az önkormányzati rendszer létrejötte lehetőséget biztosított 
a tankönyvellátás állami felelősségének megosztására. 1991-ben a Kormány a tankönyvpiac 
kialakításával szabadárassá tette a tankönyveket és kialakította a mai támogatási rendszer alapjait. 
Minden tankönyvvé minősített kiadvány támogatásban részesült, amit 1994-ig a kiadók, azóta pedig 
nagyobb részt a felhasználók kapnak. A tankönyvpiacra és a többcsatornás finanszírozásra épülő, 
megosztott felelősségű közoktatási tankönyvellátás ágazati felügyeletének és szakmai irányításának 
mai rendszerét, annak alappilléreit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény teremtette meg. 

A tankönyvellátás jelenlegi helyzetének főbb jellemzői 
Jelenleg a tankönyvellátás a Magyarország Alaptörvénye X I . cikkében meghatározott 
művelődéshez való jog érvényesülését szolgáló olyan közfeladat, amelyben - a hatályos 
szabályozás szerint - a tankönyvek előállítása és a tanulókhoz történő eljuttatása piaci viszonyok 
között valósul meg. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 77. § 
(2) bekezdés b) pontja szerint az oktatásért felelős miniszter ellenőrzi a tankönyvkiadást és 
tankönyvforgalmazást, szabályozza a tankönyvekkel kapcsolatos támogatások rendszerét. A 2001-
től kialakított jelenlegi szabályozás alapján - a köznevelési törvény mellett - a tankönyvpiac 
rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény) és a tankönyvvé 
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. 
(II.28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet) adja meg a szabályozási kereteket a 
köznevelésben alkalmazott tankönyvek előállításával, forgalmazásával, iskolai beszerzésével, 
illetve az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak meghatározásával kapcsolatban. 
A tankönyvpiac sajátossága, hogy a fogyasztó - a szülő és a tanuló - nem döntheti el szabadon, 
kíván-e vevő lenni, mert a tankönyv olyan áru, amely nélkül az iskolai tanulmányok megkezdése és 
sikeres folytatása nem valósulhat meg. Ezért az állam erőteljes ellenőrző tevékenysége 
következtében a tankönyvkiadók által előállított köznevelési, szakképzési tankönyvek szigorú 
akkreditációs eljárást követően, majd a miniszter által meghatározott hatósági árkorlátok között 
kerülhetnek fel a hivatalos tankönyvjegyzékre, amelyről az iskolák rendelhetnek. Az állam pedig 
jelentősen támogatja a tanulói tankönyvvásárlást, így az iskolai tankönyvtámogatás és 
tankönyvbeszerzés rendszere biztosítja, hogy a tankönyv minden tanulónak rendelkezésére álljon. 

A tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvcímek száma jelenleg magas: több mint ötezer féle 
tankönyv található a hivatalos tankönyvjegyzéken. Tantárgyanként és évfolyamonként változó 
választék áll rendelkezésre, de átlagosan 5-10 féle tankönyvből lehet választani az iskoláknak a 
legtöbb tantárgy esetében, ugyanakkor a kis példányszámban előállított és forgalmazott 
tankönyvekből (nemzetiségi, sajátos nevelési igényű és szakképzési tankönyvek) előfordulnak 
hiányok is. 
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A tankönyvek nagy számát az is magyarázza, hogy a hagyományos tankönyvek mellé a kiadók 
tankönyvcsaládokat fejlesztettek ki kiegészítő segédkönyv, munkafüzet, tudásmérő, számvázoló, 
előírt írásfüzet, feladatgyűjtemény stb. formájában. A közoktatásban tanulók létszámcsökkenése 
mellett folyamatosan tapasztalható volt a korábbiakban a kiadott tankönyvek darabszámának 
erőteljes növekedése. 

1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél 

A tanulók és iskolák magas színvonalú tankönyvekkel történő egyenlő ellátása az állam 
kiemelt közpolitikai feladatává vált az új köznevelési rendszerben. A jó tankönyvek 
biztosítása közérdek. Ebből következően az államnak a korábbinál lényegesen nagyobb 
szerepet kell vállalnia mind a tankönyvek előállításában és terjesztésében, mind a költségek 
alacsony szinten tartásában. Az előterjesztés ezt a célt szolgálja. 

A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-től kezdve felmenő rendszerben államilag garantálja az 
iskolák 1-8. évfolyamán tanulók térítésmentes (tartós) tankönyvekkel való ellátását az ugyancsak 
felmenő rendszerben bevezetésre kerülő új Nemzeti alaptanterv értékrendjének és 
követelményeinek érvényesítésére. A kormányzat - más területekhez hasonlóan - aktívabb, 
tevékenyebb szerepet kíván vállalni a fiatal nemzedékek nevelésében-oktatásában, ennek 
megfelelően a tankönyveket az eddigiektől eltérő módon indokolt biztosítani minden tanuló 
számára. 

Sok példát találunk Európában is arra, hogy a tankönyvkiadásban is erőteljes az állami részvétel egy 
állami tankönyvkiadó működtetésével, amely a minőséget és a tankönyvárakat is jelentősen 
befolyásolni tudja. Ezekben az államokban korlátozottan érvényesülnek a piaci mechanizmusok, 
erőteljes központi szabályozás van jelen a tankönyvellátásban. 2005-ig Magyarországon is 
határozottan érvényesíteni tudta az állam a közösségi érdekeket a Nemzeti Tankönyvkiadón 
keresztül. Az akkori kormány a kiadó privatizációjával lemondott erről az igényéről. 
A kormányzat változtatni kíván a tankönyvellátás 90-es évek elejétől kialakult gyakorlatán. Ezért 
egyrészt az állam 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben térítésmentesen 
biztosítja a tankönyveket az általános iskolás tanulók számára, másrészt a jogi szabályozás 
megváltoztatásával erőteljesebb állami szerepvállalást kíván érvényesíteni annak érdekében, hogy 
takarékosabb és egységes elveken működő tankönyvellátási rendszer jöjjön létre. 

A korábbi tankönyvellátási rendszerben előfordulhatott, hogy ha valamely kiadó nem teljesíti 
vállalásait, a tanulók nem jutnak hozzá a megrendelt tankönyvhöz és az állami tantervek által 
meghatározott garantált tudáshoz. Ezért szükségessé vált, hogy az állam a jelenlegi köznevelési 
tankönyvpiaci szabályozási keretek helyett újat alkosson. Olyan új törvényt, amely megteremti az 
állam felelősségét, azt az állami garanciát, amelynek alapján az állam saját állami 
tankönyvkiadóval, saját kísérleti tankönyvfejlesztéssel is biztosítja a jövőben a tankönyveket az 
iskoláknak, de nem kizárva ebből azt a lehetőséget sem, hogy megtartsa bármely kiadó 
tankönyvfejlesztésbe való bevonásának lehetőségét. A szaktárca biztosítani kívánja, hogy a nemzeti 
örökség, a magyar nemzeti társadalmi tudat részét és a közműveltség alapját képező tantárgyak 
esetében az állami tankönyvkiadó készítse el a legfontosabb tankönyveket. 
A benyújtott törvényjavaslat új alapokra helyezi a köznevelési tankönyvfejlesztés, - előállítás 
egészét, állami felelő sségként értelmezi a tankönyvek előállítását. A köznevelési közfeladat ellátás 
megerősítése feltétlenül indokolt egyrészt a folyamatos tankönyvellátás garanciája okán, továbbá 
azért is, mert indokolt, hogy a jelenlegi nagyszámú tankönyv helyett inkább a magas szakmai 
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minőségű, a 2012-ben kiadott új Nemzeti alaptanterv és az ahhoz kiadott kerettantervekben, a 
szakképzési kerettantervekben meghatározott tantárgyak mindegyikéhez legfeljebb kettő 
jóváhagyott tankönyv kerüljön fel a tankönyvjegyzékre, ezzel is elősegítve a tanuló szabad 
iskolaválasztását, az iskolák közti átjárhatóság megvalósítását. A javaslat rendelkezik a Nemzeti 
Tankönyvkiadóról, a Nemzeti Tankönyvtanácsról, amely a legmagasabb állami garancia lesz majd a 
tankönyvek magas minőségére. Egyúttal összhangba hozza a törvényjavaslat a Könyvtárellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban 
Könyvtárellátó) feladatait is az új szabályozással. 

1.2. A kormány-előterjesztés szükségességének okai 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának átalakítását törvényi szinten kell szabályozni, tekintettel 
arra, hogy jelenleg hatályos tankönyvtörvény rendelkezik erről a kérdéskörről. 

1.3. Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása 
A javaslat meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. 

2. Az igénybe vett eszközök 

2.1. jogalkotás 

A tárca jelen előterjesztésben előkészítette a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló új 
törvény tervezetét, amely hatálybalépésekor hatályon kívül helyezi a tankönyvtörvényt. A nemzeti 
köznevelés tankönyvellátásáról szóló új törvény kihirdetését követően új miniszteri végrehajtási 
rendeletben kell szabályozni az új tankönyvellátási rendszer részletkérdéseit. 

2.2. egyéb intézkedés 
Az államnak rövid határidőn belül létre kell hozni egy állami tulajdonú kiadót. 

2.3. alternatívák 
Alternatíva nem merült fel. 

3. Kormányprogramhoz való viszony 
Az előterjesztés összhangban van a Jó Állam kialakításának koncepciójában foglaltakkal. 

4. Előzmények, kapcsolódások 

Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága két év alatt komoly erőfeszítéseket tett azért, 
hogy a liberalizált tankönyvpiac és az átláthatatlan tankönyvterjesztés területén a kormányzat 
szakmai ellenőrző szerepe, felelősségvállalása növekedjen. A tárca több jogszabály elfogadásával és 
az ezekhez kapcsolódó intézkedésekkel tette biztosabbá az iskolai tankönyvellátást. 
A tankönyvtörvény 2011. évi módosítása nyomán az országos tankönyvterjesztés ellátására az 
Országgyűlés egy állami vállalatot, a Könyvtárellátót jelölt ki, amelynek tevékenységével 
kiszámíthatóbbá, átláthatóbbá válik a tankönyvterjesztés. 2012-ben befejeződött a tartalmi-tantervi 
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szabályozás, kiadtuk az új Nemzeti alaptantervet és az új kerettanterveket. Az önkormányzati 
iskolák állami fenntartásba vétele pedig garantálja a köznevelési rendszer finanszírozásának 
biztonságát. A köznevelési törvény szerint 2013-tól az alapfokú oktatásban felmenő rendszerben 
ingyenessé válik a tankönyvellátás és a tartós tankönyvek használata, ami a takarékosságot, a 
fenntarthatóságot erősíti. 

A Kormány 2013. június ülésén a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatul kapta annak 
megvizsgálását, hogy a tankönyvtörvényt lehetséges-e, és ha igen, milyen határidővel és 
módonhatályon kívül helyezni (deregulálni), illetve hatályon kívül helyezés esetén a törvény mely 
rendelkezéseit szükséges más törvényekben elhelyezni, valamint mely egyéb rendelkezéseket lehet 
rendeleti szinten szabályozni. 
A Kormány 2013. augusztus 14-i ülésén megtárgyalta a tankönyvtörvény deregulációját, egyes 
rendelkezéseinek rendeleti szintre történő elhelyezéséről, egy állami tulajdonú tankönyvkiadó 
létrehozásának szükségességéről, továbbá az új kerettantervekhez igazodó kísérleti tankönyvek 
állami tankönyvkiadó általi kifejlesztését meghatározó kormányhatározat kiadásáról szóló 
előterjesztést. A Kormány rögzítette, hogy a köznevelés állami feladat, amelynek keretében a 
tanulók állam által előállított tankönyveket használhatnak. A Kormány elfogadta és 2013. 
szeptember 20-án a Magyar Közlönyben közzétette a köznevelési rendszer minőségi állami 
tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről szóló 1662/2013. (IX. 20.) Korm. 
határozatot (a továbbiakban: Korm. határozat). A Korm. határozat célkitűzéseivel a Kormány a 
köznevelés tankönyvfejlesztése és tankönyv-előállítása továbbfejlesztésével kapcsolatban a 
köznevelés állami közfeladat jellegének megfelelően állást foglalt, hogy ki kell alakítani az 
egységes elveken és követelményeken alapuló, nem piaci elven működő, állami feladatként 
ellátandó és központi irányítású köznevelési tankönyvfejlesztés és tankönyv-előállítás rendszerét. 

5. Európai uniós kapcsolódások 

Az Európai Unióban érvényes versenyjogi előírások szerint minden radikális piacszűkítő intézkedés 
bevezetése előtt több év türelmi időt kell biztosítani annak érdekében, hogy az érintett piaci 
szereplőknek módjuk legyen veszteségeiket minimalizálni, és gazdasági stratégiájukat az új 
helyzethez alakítani. Miután a tankönyvpiacon szereplő kiadók közül több külföldi tulajdonban van, 
nem zárható ki, hogy ők a tankönyvpiac felszámolására vonatkozó új szabályozás ellen panasszal 
fognak fordulni az Európai Unió különböző testületeihez, és vélelmezhető, hogy jogorvoslatért 
perelni fognak nemzetközi bíróságokon is. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikk 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikk 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (1) 
A Bizottság 2006/111/EK irányelve (2006. november 16.) a tagállamok és a közvállalkozások 
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikk 

6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk 

A Kormány jóváhagyása esetén a törvényjavaslatot benyújtja az Országgyűlésnek.A törvényjavaslat 
hatályba lépési időpontjára tekintettel az önálló indítvány kivételes sürgős eljárásban való 
tárgyalása javasolt. 
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7. Társadalmi egyeztetés 

8. Vitás kérdések 

8.1. Az NGM észrevételezte, hogy a hatályos szabályozás alapján megkezdett tankönyvvé 
nyilvánítási eljárásokat az új törvény hatályba lépésével azonnal meg kell szüntetni és a kérelmezők 
részére az államnak kell visszatéríteni az igazgatási szolgáltatási díjat. Valamint a felkért szakértők 
szakértői díját is az állam viseli. A K I M pedig az esetleges kártérítési igényekkel kapcsolatos 
kockázatokat jelezte. A 2013. november 26-ai tárcaközi megbeszélésen a Miniszterelnökség 
javaslatára kialakított álláspont szerint ezt a költséget, kockázatot az új szabályozási célok 
megvalósítása érdekében az államnak fel kell vállalnia. Az ehhez szükséges költségvetési keretet az 
Oktatási Hivatal részére azonnal át kell adni, hiszen ennek egy része a tankönyvvé nyilvánítási 
eljárásokat kezdeményezett kiadók részére kell visszafizetnie, a másik részét pedig az általa a 
tankönyvvé nyilvánítási hatósági eljáráshoz felkért azon szakértők bérezésére kell fordítania, akik 
már az adott hatósági eljárásban, mint felkért szakértők elvégezték a szakértői munkát. Ennek a 
jelenlegi költségvetési igénye - figyelemmel arra, hogy az Oktatási Hivatalnál 183 önálló eljárás 
folyik - kilencvenhét millió Ft. 

8.2. Az NGM jelezte, hogy nem tisztázott a forrása annak, hogy az új Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. 
milyen állami forrás terhére jön létre, mi biztosítja ennek a fedezetét, továbbá hogy nem látható, 
hogy a javasolt új szabályozás - az e törvény hatályba lépésével egy időben megszüntetésre kerülő 
hatósági eljárásoknak és a létrehozandó Nemzeti Tankönyvtanácsnak a működése - milyen 
költségvetési forrásból kerül lehatárolásra, figyelemmel arra, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló 
törvény sarokszámait, főbb fejezeti kereteit az Országgyűlés már elfogadta. Az előterjesztő részéről 
jelezni kívánjuk, hogy jelen pillanatban még nem született egyértelmű döntés arról, hogy az új 
állami tankönyvkiadói feladatokat ellátó intézmény részére milyen állami költségvetési támogatás 
kerül átadásra, mely előirányzat terhére és milyen időponttól kezdve. Ezen döntés meghozatalára 
kérjük a Kormányt, figyelemmel arra, hogy az EMMI 2014. évi fejezeti kezelésű előirányzatai 
között ez a költségvetési keret nem található meg és ezen mintegy tízmilliárd Ft-os előirányzat 
nélkül az állam nem tud hozzáfogni a különböző tankönyvkiadóknál fellelhető szerzői jogok, kész 
tankönyvek felvásárlásához. Ezáltal az új törvény alapján bevezetésre kerülő állami 
tankönyvellátási rendszer nem tud megvalósulni. 

8.3. A 2013. november 27-i kormányülés majd az előterjesztést a Kormány kérésére újra 
tárgyaló 2013. december 5-ei KÁT döntése szerint „a nemzeti tankönyvkiadás megszervezésére 
költségvetési szerv formában kell sort keríteni,". A döntés végrehajtása az előterjesztés 2. 
mellékletében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: Intézet) törvényben történő 
kijelölése útján valósul meg. A döntési javaslat előkészítése során mérlegelni kellett azt, hogy a 
fejlesztési, szolgáltató típusú közfeladatot közalkalmazotti jogviszonyban szükséges és lehetséges 
ellátni - lehetőség szerint új szervezet létrehozása nélkül - az oktatásért felelős miniszter irányítása 
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alatt álló szervezetrendszeren belül. Erre, valamint az Intézet jelenleg is ellátott alapfeladataira 
tekintettel legmegfelelőbb az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 

8.4. Európai Uniós jogi kockázatok 
Annak ellenére, hogy magát a közoktatást/köznevelést az uniós jog nem tekinti piaci jellegű 
szolgáltatásnak, a tankönyvkiadás egyértelműen gazdasági/piaci tevékenység. Amennyiben 
igazolható, hogy a tankönyvellátás közérdeknek megfelelő biztosításához szükséges annak piacról 
való kiemelése, akkor ez abban az esetben sem jár fokozottabb kockázattal, ha nem költségvetési 
szerv, hanem az állam által irányított gazdasági társaság végzi ezt a tevékenységet. 

8.5. Az EMMI álláspontja szerint nincs olyan komoly indok, ami a tankönyvkiadó költségvetési 
szervként való működése mellett felhozható, miközben a költségvetési szervek jellegüknél fogva 
nem alkalmasak a gazdasági jellegű tevékenységek hatékony ellátására következők miatt: 

- a költséggazdálkodás hatékonysága sokkal inkább elképzelhető akkor, ha a kiadó gazdasági 
társaságként működik; 

- a költségvetési szervek nem áfa alanyok, emiatt a költségvetési szervként működő 
kiadónál mindenképpen jelentős többletköltség jelentkezik; 

- a tankönyvkiadó nagyszámú szerződéses jogviszony alanya lesz, amelynek kezelésére a 
rugalmasabb gazdasági társasági forma alkalmasabb; 

- a gazdasági társaságok működése, szervezete, képviselete világosan szabályozott, ami erősíti 
ezeket az előnyöket; 

- a gazdasági társaságok munkavállalóira a Munka Törvénykönyve vonatkozik, ami 
rugalmasabb és hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást tesz lehetővé. 

A fentiekkel szemben a költségvetési szerv egyetlen előnye, hogy az állam közvetlen és szoros 
kontrollja alatt áll, ám ezt az előnyt a gazdasági társaság állami irányításával is el lehet érni. 
Összefoglalva tehát akár Európai Uniós jog, akár a tervezett tevékenység ellátásának gazdálkodási 
formája szempontjából előnyösebb megoldás lenne az előterjesztés 1. mellékletében lévő 
törvényjavaslat. 

Az előzményekre tekintettel az előterjesztő két változatú döntési javaslatot fogalmazott meg. Az 1. 
mellékletben a 2013. november 27-i kormányülésen tárgyalt a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. 
létrehozását tartalmazó törvényjavaslatot az előbbiekben vázolt szempontokra, indokolásra 
tekintettel továbbra is jóváhagyásra javasolja az előterjesztő. 

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési szerv formájában működő Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet törvényi kijelölését tartalmazó törvényjavaslatot foglalja magába, amellyel 
kapcsolatosan az ugyancsak az előbbiekben vázolt kockázatokra hívjuk fel a figyelmet. 

Akár az 1. mellékletben foglalt javaslat, akár a 2. mellékletben foglalt javaslat mellett dönt a 
Kormány, a létrehozandó állami tankönyvkiadó működésére, feladatainak ellátásra mindegyik 
esetben szükségesnek látjuk a Kormány döntése alapján tízmilliárd Ft azonnali állami költségvetési 
támogatás biztosítását, máskülönben a 2014/2015. tanév tankönyvellátásában óriási zavar 
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keletkezik majd, hiszen sem állami fejlesztésű, sem magánkiadói fejlesztésű tankönyvek nem 
fognak időben elkészülni! 

Az előterjesztés a 2013. december 5-én a közigazgatási államtitkári értekezleten tárgyalt 
változatához képest kiegészült a a nemzeti köznevelési törvény 2011. évi kihirdetésekor 
jogszabályba épített, a hároméves korú gyermekek 2014. szeptembertől kezdődő kötelező 
óvodáztatásának visszaállításáról szóló rendelkezéssel is. 

9. Az előterjesztés kommunikációja 

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? 

3. Fő üzenet: 
A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-től kezdve felmenő rendszerben államilag 
garantálja az iskolák 1-8. évfolyamain tanulók térítésmentes (tartós) tankönyvekkel való 
ellátását az ugyancsak felmenő rendszerben induló új Nemzeti alaptanterv értékrendjének és 
követelményeinek érvényesítésére. A kormányzat kiemelt közfeladatnak tekinti a tanulók 
magas színvonalú tankönyvekkel történő egységes ellátását, aktívabb, tevékenyebb szerepet 
akar vállalni a fiatal nemzedékek nevelésében-oktatásában, így az eddigiektől eltérő módon 
kell biztosítani a tankönyveket minden tanuló számára. 

Sok példát találunk Európában arra, hogy a tankönyvkiadásban is erőteljes az állami részvétel 
egy állami tankönyvkiadó működtetésével, amely a minőséget és a tankönyvárakat is 
jelentősen befolyásolni tudja. Ezekben az államokban korlátozottan érvényesülnek a piaci 
mechanizmusok, erőteljes központi szabályozás van jelen a tankönyvellátásban. 2005-ig 
Magyarországon is határozottan érvényesíteni tudta az állam a közösségi érdekeket a Nemzeti 
Tankönyvkiadón keresztül. Az akkori kormány a kiadó privatizációjával lemondott erről az 
igényéről. 
A jelenlegi kormányzat változtatni kíván a tankönyvellátás korábban kialakult gyakorlatán, 
amely azt a társadalmilag és szakmailag elfogadhatatlan helyzetet eredményezte, hogy a 
tankönyvek tartalma meghatározóan befolyásolta a tananyag tartalmát és nem fordítva. ezért a 
jogi szabályozás megváltoztatásával erőteljesebb állami szerepvállalást kíván érvényesíteni 
annak érdekében, hogy takarékosabb és egységes elveken működő tankönyvellátási rendszer 
jöjjön létre. 

követő vagy kezdeményező* 
*a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 

2. A tájékoztatás módja: 

Kormányülést követő szóvivői tájékoztató 

Tárcaközlemény 

Tárca által szervezett sajtótájékoztató 

igen/nem 

igen/nem 

igen/nem 
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A korábbi évek tankönyvellátási rendszerében előfordult, hogy a tanulók nem jutottak hozzá a 
megrendelt tankönyvhöz és az állami tantervek által meghatározott garantált tudáshoz. Ezért 
szükségessé vált a tankönyvellátás újraszabályozása, olyan új törvény megalkotása, amely 
megteremti az állam felelősségét, azt az állami garanciát, amelynek alapján az állam saját 
állami tankönyvkiadóval, saját kísérleti tankönyvfejlesztéssel is biztosítja a jövőben a 
tankönyveket az iskoláknak, de nem kizárva ebből azt a lehetőséget sem, hogy megtartsa 
bármely kiadó tankönyvfejlesztésbe való bevonásának lehetőségét. A szaktárca biztosítani 
kívánja, hogy a nemzeti örökség, a magyar nemzeti társadalmi tudat részét és a közműveltség 
alapját képező tantárgyak esetében az állami tankönyvkiadó készítse el a legfontosabb 
tankönyveket. 

Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Dr. Hoffmann Rózsa 
köznevelésért felelős államtitkár 
rozsa.hoffmann@emmi.gov.hu  
Tel.: 795-1200 

4. Részletes kommunikációs terv: 

Célcsoport: szülők, pedagógusok, tanulók, tankönyvkiadók, intézményfenntartók, 
köznevelési intézmények 

Fő üzenet: 
A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-től kezdve felmenő rendszerben államilag 
garantálja az iskolák 1-8. évfolyamain tanulók térítésmentes (tartós) tankönyvekkel való 
ellátását az ugyancsak felmenő rendszerben induló új Nemzeti alaptanterv értékrendjének és 
követelményeinek érvényesítésére. A kormányzat - más területekhez hasonlóan - aktívabb, 
tevékenyebb szerepet akar vállalni a fiatal nemzedékek nevelésében-oktatásában, ezért a 
nemzeti köznevelés tankönyvellátásának létrehozásával erőteljesebb állami szerepvállalást 
kíván érvényesíteni annak érdekében, hogy takarékosabb és egységes elveken működő 
tankönyvellátási rendszer jöjjön létre. 

Tervezett időtartam: egyszeri 
Eszközrendszer: közlemény 
Anyagi ráfordítás: a kommunikáció nem igényel külön anyagi ráfordítást. 

Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. 

Budapest, 2013. december „...." 

Balog Zoltán 
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H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 
A Kormány megtárgyalta és elfogadta a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 

a) 1. mellékletében a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. létrehozásáról 

b) 2. mellékletében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyvellátásai feladatairól 

is rendelkező tervezet törvényjavaslatként az Országgyűléshez történő benyújtását. A 
törvényjavaslat országgyűlési előadójaként a Kormány az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki. 
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1. melléklet az 54909-12/2013. számú kormány-előterjesztéshez 

2013. évi törvény 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

A magyar társadalom hosszú távú fejlődésének alapjait szolgáló köznevelés eredményessége a 
felnövekvő nemzedék sikerességének záloga. A művelődéshez való jog Alaptörvényben 
meghatározott érvényesülése érdekében a köznevelésben alkalmazott tantervekhez kapcsolódó 
pedagógiai céloknak és feladatoknak a magas színvonalú, valamennyi tanuló számára biztosított 
tankönyvek útján, az állami felelősségvállalás alapján kell megvalósulniuk. A tankönyv és annak 
tartalmi megfelelősége biztosítása állami közfeladat. Az Országgyűlés e célok elérése érdekében a 
következő törvényt alkotja: 

1. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény hatálya 

1. § E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén 
a) az általános iskolában, 
b) gimnáziumban, 
c) szakközépiskolában, 
d) szakiskolában, 
e) alapfokú művészeti iskolában, 
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, továbbá 
g) a nemzetiségi oktatást végző iskolában [ a továbbiakban az a)-g) pont alattiak együtt: iskola] 

alkalmazott tankönyv, pedagógus-kézikönyv előállítására, pályázat útján történő kiválasztására 
jóváhagyására, a kísérleti tankönyvfejlesztésre továbbá az e feladatok végrehajtásában 
közreműködőkre, a tankönyv, pedagógus-kézikönyv kiadását és forgalmazását végző természetes és 
jogi személyekre, valamint ezek jogi személyiség nélküli szervezeteire. 

2. Alapelvek 

2. § (1) A köznevelés tankönyvellátásának és a pedagóguskézikönyv-ellátásnak a megszervezése 
az állam feladata. A tankönyvellátás és a pedagóguskézikönyv-ellátás rendszerének működtetéséért 
az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős. 

(2) Az állam az (1) bekezdésben meghatározott feladatot - a Nemzeti Tankönyvtanács 
közreműködésével -

a) az állami tulajdonú Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. működtetésével, továbbá 
b) a miniszter által kiírt tankönyvfejlesztési pályázat eredményeinek hasznosításával, 
c) a miniszter által kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés eredményeinek a köznevelésben 

történő hasznosításával 
látja el. 
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(3) A köznevelésben használható tankönyvekről, pedagógus-kézkönyvekről tankönyvjegyzéket 
kell vezetni. 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazásában 
a) az ár aránytalan növelése: ha a változatlan tartalommal és formában értékesített tankönyv 

előző tanítási évben alkalmazott árának emelkedése, változatlan közgazdasági feltételek mellett 
eléri a - Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre közzétett - ipari termelői árindex 
száz százalékát, 

b) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói 
jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által ingyen vagy térítés ellenében átadott, legalább 
három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére 
felajánlott tankönyv, 

c) kis példányszámú tankönyv: az az iskolai tankönyvellátás keretében alkalmazott tankönyv, 
amelyet egy tanévben kevesebb, mint ezer példányban forgalmaznak, 

d) kísérleti tankönyv: olyan, a miniszter engedélye alapján kiadott, bármely iskolai évfolyam 
vonatkozásában bármely, a nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott 
Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) meghatározott műveltségi területre vagy a miniszter által 
kiadott kerettantervek bármely tantárgyára vonatkozó, valamint bármely nevelési-oktatási program 
részeként keletkezett tankönyv, amelynek célja a kísérleti köznevelés-fejlesztési program keretében 
történő alkalmazás az iskolák részvétele alapján, és amelyet a részt vevő iskolák rendelkezésére kell 
bocsátani, 

e) közismereti tankönyv: a Nat bármely műveltségi területéhez fejlesztett tankönyv, 
f) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy 

elektronikus formában rögzített és az e törvényben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított 
kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv tananyagának 
gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse, 

g) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben 
elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható feladatlapon kell 
az előírt feladatot megoldania, 

h) pedagógus-kézikönyv: valamely kerettantervhez jóváhagyott tankönyv iskolai nevelés
oktatásban történő rendszerszintű alkalmazását támogató, pedagógiai célú szakmódszertani 
útmutatásokat tartalmazó kézikönyv, amely nyomtatott formában vagy elektronikus úton is 
előállítható és terjeszthető, 

i) szakképzési tankönyv: a szakképzési kerettanterv alapján az iskolarendszerű szakképzésben 
alkalmazott tankönyv, 

j) tankönyv: az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé 
nyilvánítottak, továbbá az, amelyet a miniszter az általa kiírt nyilvános pályázat keretében 
kiválasztott, tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, 
munkatankönyv, munkafüzet, digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó 
információhordozó, feladathordozó, 

k) tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a 
tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy 
tanéven keresztül használják. 

I I . FEJEZET 
AZ ÁLLAMI TANKÖNYVELLÁTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK 

�����
atlatszo.hu
2013.12.16.
13. oldal



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

14 

4. A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. 

4. § (1) A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (a továbbiakban: NTK Zrt.) a Magyar Állam által 
alapított egyszemélyes részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen. Az NTK Zrt. nem 
alakulhat át, nem válhat szét. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet. 

(2) Az NTK Zrt. alapítására és működésére - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályait kell alkalmazni. 

(3) Az NTK Zrt. alapító okiratát és annak módosításait a miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában közzé kell tenni. 

5. § (1) Az NTK Zrt.-ben a Magyar Állam részvényesi jogait - az e törvényben meghatározott 
kivételekkel - a miniszter gyakorolja. Az NTK Zrt. működése során a közgyűlés jogai a részvényesi 
jogok gyakorlóját illetik meg. 

(2) Az NTK Zrt. működésének ellenőrzését öt tagból álló Felügyelő Bizottság látja el. A 
Felügyelő Bizottságra a munkavállalói küldöttekre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. 

6. § (1) Az NTK Zrt. munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az NTK Zrt. alapító okirata, a 
miniszter határozatai keretei között a vezérigazgató vezeti. 

(2) Az NTK Zrt.-t törvényes képviselőként a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel 
szemben. 

(3) A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és 
megszűntetése, javadalmazás megállapítása) a miniszter gyakorolja. 

(4) Az NTK Zrt. munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. 

7. § (1) Az NTK Zrt. feladatait - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott -
munkaszervezete útján látja el. 

(2) Az NTK Zrt. alkalmazottaira a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai irányadók. 
(3) A szervezeti és működési szabályzatot a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos 

lapjában közzé kell tenni. 

8. § Az NTK Zrt. közfeladatainak ellátásához a központi költségvetés működési támogatást nyújt. 

9. § (1) Az NTK Zrt. alapfeladatai keretében 
a) közreműködik a miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában, ennek 

keretében 
aa) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek imprimatúráját, 
ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából az általa kiadott tankönyveket, 

pedagógus- kézikönyveket a szükséges példányszámban, elektronikus, vagy nyomdai úton 
előállítja, terjesztésre átadja, 

ac) részt vesz a miniszter által kezdeményezett kísérletitankönyv-fejlesztési programokban, 
ad) a miniszter utasítása alapján az adott műveltségi területre, tantárgyra vonatkozóan ellátja az 

adott tankönyv soron kívüli fejlesztési feladatait, 
b) továbbképzést, konferenciát szervez, 
c) kiállítást rendez, 
d) állami fejlesztésű tankönyv kéziratának előállítása céljából tankönyvszerzők részére nyilvános 

pályázat kiírását kezdeményezheti, 
e) kiadói feladatokat lát el, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja, 

�����
atlatszo.hu
2013.12.16.
14. oldal



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

15 

f) folyamatosan tájékoztatja a minisztert a tevékenységével összefüggő feladatokról és a miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat. 

(2) Az NTK Zrt. a tárgyévet követő évre vonatkozó -tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv -
fejlesztési javaslatát január 15-ig küldi meg a Nemzeti Tankönyvtanács részére. 

5. A Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

10. § (1) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolák számára történő 
eljuttatásának megszervezése, a tankönyvek vételárának beszedése (a továbbiakban: 
tankönyvellátás) állami közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (a továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül 
lát el. A Könyvtárellátó a tankönyvellátás során úgy köteles eljárni, hogy azzal országos szinten a 
tankönyvellátás leggazdaságosabb megvalósítását biztosítsa. 

(2) A Könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett 
legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési ár) jusson hozzá a tankönyvhöz. 
Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is. 

(3) A Könyvtárellátónak kell az iskolai tankönyvellátás keretében biztosítani, hogy az iskolában 
alkalmazott tankönyvek az egész tanév során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. 

11. § A Könytárellátónak, valamint a Könyvtárellátó teljesítési segédjének nem lehet vezet ő 
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jogi 
személyiség nélküli társasága vezetője, munkavállalója, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény szerinti hozzátartozója, 

b) az a) pontban meghatározott szervezetben üzletrésszel rendelkezik, vagy részt vesz az 
ügyvezetésében, a felügyelő bizottságában. 

6. A Nemzeti Tankönyvtanács 

12. § (1) A Nemzeti Tankönyvtanács (a továbbiakban Tanács) a nemzeti köznevelés 
tankönyvfejlesztés, tankönyvellátás minőségének értékelésére létrehozott független, országos 
testület. 

(2) A Tanácsnak tizenhárom tagja van. A Tanácsba hat tagot a miniszter delegál, egy tagot a 
vidékfejlesztésért felelős miniszter, egy tagot a nemzetgazdaságért felelős miniszter, egy tagot a 
Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, egy tagot a Magyar 
Rektori Konferencia, egy tagot a Nemzeti Pedagógus Kar, egy tagot az Országos Nemzetiségi 
Tanács. 

(3) Nem lehet a Tanács tagja a köznevelési célú tankönyv fejlesztésében, kiadásában érdekelt 
személy, továbbá, aki közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll. 

(4) A Tanács tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza 
működésének rendjét. A Tanács elnökét a miniszter ötéves időtartamra bízza meg. 

(5) A Tanács titkársági feladatait a Kormány által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: 
oktatási hivatal) látja el. A Tanács a feladatainak ellátásához szakért őt vehet igénybe. A Tanács 
működésével kapcsolatos költségeket az miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében 
elkülönítetten kell megtervezni. 

(6) A Tanács Felülvizsgálati Bizottságot hoz létre, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott, 
megismételt szakértői vélemény elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A Felülvizsgálati 
Bizottság öt tagból áll. Három tagját a miniszter, kettő tagját a Tanács jelöli ötéves időtartamra. 

(7) A Tanács 
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a) figyelemmel kíséri a nemzeti köznevelés tartalmi, tantervi fejlesztési folyamatait, 
b) rendszeresen elemzi az iskolák új és használt tankönyvekkel, pedagógus-kézikönyvekkel 

történő ellátásának helyzetét, 
c) nyomon követi a tankönyvjegyzék alapján az iskolák számára rendelkezésre álló 

tankönyvkínálatot, figyelemmel a kis példányszámú tankönyvek kínálatára is, 
d) az a)-c) pontok alapján éves tankönyvfejlesztési tervet készít. 
(8) A Tanács felhívására a köznevelés tankönyvellátásában érintett tankönyvkiadók a tárgyévet 

követő évre vonatkozó -tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv - fejlesztési javaslatukat január 
15-ig küldhetik meg a Tanács részére. 

(9) A Tanács a (8) bekezdés, továbbá a 9.§ (2) bekezdése szerinti javaslatok figyelembevételével 
elkészíti az éves tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv-fejlesztési tervet amelyet jóváhagyásra 
megküldi a miniszter részére. 

13. § (1) A Tanácsnak, valamint a Felülvizsgálati Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, 
a) akivel szemben a 11. § szerinti összeférhetetlenségi ok megállapítható, 
b) akinek jogaira vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, illetve az, akitől az ügynek 

tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható. 
(2) A Tanács tagja nem lehet a Felülvizsgálati Bizottság tagja. 

I I I . FEJEZET 

A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS RENDJE, A TANKÖNYVJEGYZÉK 

7. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás 
14. § (1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent vagy elektronikus adathordozón 

rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet miniszteri rendeletben meghatározott eljárás keretében 
a) tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítottak, vagy 
b) nyilvános pályázati eljárás keretében meghatározott évfolyam, műveltségi terület, tantárgy 

vagy annak tanításához alkalmazható pedagógus-kézikönyv vonatkozásában a miniszter 
kiválasztott, vagy 

c) a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki 
és a tankönyvjegyzékre vették. 

(2) A tankönyvjegyzékre - az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
miniszteri rendeletben meghatározott eljárásban - az (1) bekezdésben meghatározott tankönyv, 
valamint a pedagógus-kézikönyv vehető fel. A digitális adathordozón rögzített tankönyv tartós 
tankönyvként nem vehető fel a tankönyvjegyzékre. 

(3) A tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítóján vagy a belső címoldalon jól látható módon fel 
kell tüntetni a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás tényét, a jogerős határozat számát, 
időpontját, valamint azt, hogy tartós tankönyvnek minősül-e. A digitális tananyag jóváhagyására, 
valamint a nevelési-oktatási program részeként jóváhagyott információhordozók és feladathordozók 
tankönyvvé nyilvánítására a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

15. § (1) A könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítását 
a) a könyvkiadást folytató jogi személy, 
b) a miniszter, 
c) szakképzési tankönyv esetén a szakképesítésért felelős miniszter 

kérheti. 
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(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során figyelemmel kell lenni a tankönyvnek, pedagógus¬
kézikönyvnek a nevelés-oktatás során történő lehetséges gyakorlati alkalmazásaira, a taníthatóság 
és tanulhatóság szempontjaira. 

(3) A tankönyvjegyzék - ide nem értve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a 
munkafüzetet, a digitális tananyagot és a nevelési-oktatási program részét alkotó 
információhordozót, feladathordozót -

a) bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat szerint jóváhagyott kerettantervi 
tantárgyanként 

b) szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként, 
témakörönként 

legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat. 
(4) A könyv tankönyvvé nyilvánításáról és a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről - a 16. §-

ban meghatározott kivétellel - az oktatási hivatal dönt. 
(5) Az oktatási hivatal döntése előtt beszerzi a Tanács szakértői véleményét. Az oktatási hivatal 

határozata ellen benyújtott fellebbezést a miniszter bírálja el. A miniszter döntése előtt beszerzi a 
Tanács Felülvizsgálati Bizottságának szakértői véleményét. 

(6) Az oktatási hivatal elutasítja azt a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet, amelyet olyan könyvvel 
kapcsolatban nyújtottak be, amely részt vett a miniszter 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nyilvános pályázati eljárásában, és a miniszter azt nem támogatta. 

16. § (1) Ha a közismereti tankönyv, pedagógus-kézikönyv megírása, elkészítése a miniszter által 
kiírt nyilvános pályázati eljárás keretében, vagy a miniszter által kezdeményezett kísérleti 
tankönyvfejlesztés keretei között történt, akkor a tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kell 
lefolytatni, hanem a pályázati eljárás, a kísérleti tankönyvfejlesztés során kell meggyőződni a 
tankönyv, a pedagógus-kézikönyv nevelés-oktatás során történő lehetséges gyakorlati 
alkalmazásáról, a taníthatósági és tanulhatósági szempontoknak való megfeleléséről és a tankönyvet 
a miniszter döntése alapján kell felvenni a tankönyvjegyzékre. 

(2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 
bekezdés d)-e) pontja szerinti szakképző iskolában folytatott szakképzési tankönyveket a 
szakképesítésért felelős miniszter nyilvánítja tankönyvvé és dönt a tankönyvvé nyilvánítás 
megszüntetéséről. A szakképesítésért felelős miniszter ezt a jogát az irányítása alatt álló 
államigazgatási szervre, illetve a miniszterrel kötött megállapodás alapján az oktatási hivatalra 
átruházhatja. 

17. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti 
szakképző iskolában folytatott szakképzési feladatokhoz az ágazatába tartozó szakképesítések 
tekintetében - költségvetésének terhére - kidolgoztatja a szakmai tantárgyak tankönyveit. 

(2) A szakképesítésért felelős miniszter a kis példányszámú szakmai tankönyvekből történő 
tankönyvellátás biztosítása céljából 

a) nyilvános pályázatot írhat ki szakmai tankönyv megírására, tankönyvkiadás támogatására, 
b) megállapodást köthet a Nemzeti Tankönyvkiadóval a szakmai tankönyv előállítására. 
(3) A miniszter a Nat és a kerettantervek alapján, továbbá a nemzetiségi oktatás és a két tanítási 

nyelvű iskolák tankönyvellátásának biztosítása céljából 
a) nyilvános pályázatot írhat ki tankönyv, pedagógus-kézikönyv megírására, tankönyvkiadás 

támogatására, 
b) megállapodást köthet tankönyvkiadóval tankönyv előállítására, illetve tankönyvforgalmazóval 

a nemzetiségi tankönyveknek az iskolák részére történő értékesítésére, 
c) megállapodást köthet tankönyvkiadóval, illetve tankönyvforgalmazóval külföldi tankönyvek 

beszerzésére és az iskolák részére történő értékesítésére. 
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(4) A nemzetiségi nevelést-oktatást érintő nyilvános tankönyvfejlesztési pályázatot az Országos 
Nemzetiségi Tanács egyetértésével kell kiírni. A benyújtott pályázatokról a miniszter az Országos 
Nemzetiségi Tanács javaslata alapján dönt. 

(5) A Könyvtárellátó megállapodást köthet tankönyvforgalmazóval a kis példányszámú 
tankönyveknek az iskolákhoz történő eljuttatására 

a) a nemzetiségi nevelés-oktatás, 
b) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatás, 
c) a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák 
tankönyvellátásának biztosítása céljából. 
(6) A miniszter, valamint a szakképesítésért felelős miniszter pályázatot írhat ki elektronikus 

adathordozón rögzített tananyag elkészítésére és forgalmazására, valamint az iskolák részére történő 
eljuttatására. 

8. A tankönyvjegyzék 

18. § (1) Az oktatási hivatal elkészíti a köznevelésben alkalmazott tankönyvek vonatkozásában a 
hivatalos tankönyvjegyzéket, és közzéteszi azt a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, 
továbbá gondoskodik a tankönyvjegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről. 

(2) A 15.§ (3) bekezdésben biztosított keretek között nem tagadható meg a tankönyvjegyzékre 
történő felvétele annak a könyvnek, amelyik megfelel az e törvényben és az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak. 

(3) Azt a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, 
tantárgyra a miniszter az általa kiírt nyilvános pályázati eljárás során választott ki vagy amely a 
miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvfejlesztés keretei között került kifejlesztése, az 
oktatási hivatal a miniszter döntése alapján felveszi a tankönyvjegyzékére. 

(4) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a könyv kiadója vállalja 
a) a tankönyv elektronikus úton történő átadását a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) részére, a Szövetség megkeresésére, 
b) a tankönyvnek a miniszter által meghatározott összeghatáron belüli fogyasztói áron történő 

értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében. 

9. A tankönyvek legmagasabb fogyasztói ára, az eljárási költség 

19. § (1) A miniszter meghatározza azt az összeghatárt (a továbbiakban: árkorlát), amelynél 
magasabb fogyasztói ár alkalmazása esetén a tankönyv nem kerülhet fel a tankönyvjegyzékre. Az 
Nkt. 7. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szakképző iskolában alkalmazott szakmai tantárgyak 
tankönyvei tekintetében a miniszter az árkorlátot a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével 
határozza meg. Az árkorlát meghatározásakor a tankönyv-előállítás és -forgalmazás tényleges és 
várható költségeit, így különösen a tankönyv terjedelmét, kivitelezését, várható példányszámát kell 
mérlegelni. A miniszter több összeghatárt is meghatározhat figyelemmel arra, hogy a miniszter által 
kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés keretei között létrehozott és tankönyvjegyzékre vett 
tankönyv ára legfeljebb az ötven százaléka lehet annak az árnak, amely azon tankönyv 
vonatkozásában kerül meghatározásra, amely a nem a miniszter által kezdeményezett kísérleti 
tankönyvfejlesztés keretei között került kifejlesztésre. 

(2) El kell utasítani a tankönyvjegyzékre történő felvételre benyújtott kérelmet, ha a könyvkiadó 
a) az iskolai terjesztési árat az előző évi iskolai terjesztési árhoz képest aránytalanul meg kívánja 

növelni, 
b) nem vállalja a 18. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettséget, 
c) adott könyvét, amellyel a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárásban részt vett, a 

miniszter nem választotta ki. 
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(3) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha utóbb bebizonyosodik, hogy 
a) a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet el kellett volna utasítani, vagy 
b) a könyvkiadó utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének, vagy 
c) nem felel meg a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárás során vállalt bármely 

feltételnek. 
(4) A tankönyvjegyzékre történő felvételről, illetve a tankönyvjegyzékről történő törlésről - a 18. 

§ (3) bekezdésében és e § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - az oktatási hivatal dönt. 
(5) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szakképző iskolában folytatott szakképzési 

tankönyv tankönyvjegyzékre történő felvételéről a szakképesítésért felelős miniszter a Szakképzési 
Tankönyv és Taneszköz Tanács véleménye alapján dönt. A szakképesítésért felelős miniszter az 
általa jóváhagyott és a jegyzékről törölt tankönyvek jegyzékét megküldi az oktatási hivatalnak, 
amely gondoskodik a tankönyvek jegyzékre vételéről, törléséről. 

20. § (1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás és a tankönyvjegyzék elkészítésének 
költségei a kérelem benyújtóját terhelik, amelyet a miniszter által - az adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben - meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésével kell megfizetni. 
(2) Az eljárás költségére vonatkozó (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem alkalmazható, ha a 
kérelmező a miniszter. 

IV. FEJEZET 
A TANULÓK INGYENES TANKÖNYVVEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁNAK ÉS A NORMATÍV 

TANKÖNYVTÁMOGATÁSI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK RENDJE 

10. Az állami pénzügyi felelősségvállalás szabályai 

21. § (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni 
a) az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott, valamint 
b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott, négy vagy öt évfolyammal működő 

középiskolákban, valamint az Nkt. 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakiskolában alkalmazott 
tankönyvek iskolai beszerzéséhez biztosított 

állami támogatás fedezetét. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy 

- az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek 
igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott 
pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló 
részére, aki 

a) tartósan beteg, 
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más 
bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett tanuló után nem vehet ő igénybe a normatív kedvezmény. 

(3) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell 
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a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és 
saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni - kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra 
való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg - , a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény I I . fejezetében, 

b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, az Nkt. sajátos nevelési igény meghatározására vonatkozó 
rendelkezésében 
foglaltakat kell alkalmazni. 

(4) A tankönyvtámogatás összegét - a költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint -
az iskola fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) útján kell eljuttatni az iskolához. 

22. § A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására 
és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére (a továbbiakban együtt: iskolai 
tankönyvellátás rendje). 

11. A tankönyvtámogatás felhasználása 

23. § Az iskolai tankönyvtámogatás rendjét - a nevelőtestület véleményének kikérésével évente -
az iskola fenntartója határozza meg. 

24. § (1) Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára átadott állami támogatás teljes összegének 
legalább tíz százalékát tankönyv, elsődlegesen az iskolában az adott tanévben alkalmazott 
tankönyv, munkafüzet, atlasz szótár, szöveggyűjtemény, kislexikon, munkatankönyv, munkafüzet, 
digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó, 
legalább egy, a pedagógus által is alkalmazható példánya beszerzésére, az iskolában alkalmazott 
tankönyvekhez készített pedagógus-kézikönyv példányainak beszerzésére, illetve az iskolában 
alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmány, elektronikusan terjesztett tananyag, kis példányszámú 
tankönyv vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón 
rögzített tananyag az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül. 

(2) Az iskola igazgatója kezdeményezi a fenntartónál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, 
akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. 

V. FEJEZET 
A TANKÖNYVRENDELELÉS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 

12. Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

25. § (1) Az iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igazgatója készíti 
el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően, az Nkt. 63. § (1) bekezdés c) 
pontjának figyelembevételével. A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv 
vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. 

(2) Az iskola a tankönyvjegyzékéről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyához, a szakképzési 
kerettantervi tantárgyához, a tanított modulhoz, témakörhöz a 14. § (1) bekezdés szerint fejlesztett 
és tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. 

(3) A tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás 
megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és 
működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, 
iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat. 
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26. § (1) A 2 1 . § (2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményre és a normatív 
kedvezmény körébe nem tartozó kedvezményre vonatkozó igényt jogszabályban meghatározott 
igénylőlapon kell bejelenteni. 

(2) Az igénybejelentési határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola 
által az igénybejelentés időpontjáról előzetesen történt értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés 
jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott 
időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív 
hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - beleértve az iskolaváltást is - , az iskola a 
tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre 
bocsátásával teljesítheti az igényt. 

27. § (1) A tartós tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult 
birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre 
jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig 
kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés 
folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. 

(2) A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 
származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból 
származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. 

(3) A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, 
megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve 
elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni. 

28. § Ha a nem állami iskola az Nkt. 31. § (2) bekezdés c) pontja alapján a tanulói jogviszony 
fenntartását - írásbeli megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban a 21. § 
(2) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményt korlátozhatja. A korlátozás alapján nyújtott 
kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint a költségvetésről szóló törvényben a tanulói 
tankönyvvásárláshoz nyújtott hozzájárulás egy tanulóra jutó összege. 

13. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

29. § (1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola - jogszabályban meghatározottak szerint, 
elektronikus formában - megküldi a Könyvtárellátónak. A Könyvtárellátó számára az iskola a 
tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át: 

a) a tanuló neve, 
b) a tanuló diákigazolványának száma, 
c) a tanuló törvényes képviselőjének neve, 
d) a tanuló lakcíme, 
e) a tanuló iskolája neve, OM azonosítója, 
f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, 
g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek 

címe, illetve a tankönyvvásárláshoz kapott támogatás összege, továbbá 
h) a tanuló nemzetiségének megjelölése, amennyiben a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve 

és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott 
nyilatkozattal nemzetiséghez tartozóként vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban. 

(2) Az iskola átadja a Könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott 
címlistáját. 
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(3) A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő 
tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és a tankönyv értékesítése érdekében 
használhatók fel. Az e § alapján átadott személyes adatok az átadásuk napját követő tizenkettő 
hónapig tárolhatók. 

30. § A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában - a Könyvtárellátóval kötött megállapodás 
alapján - közreműködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy egyéb teljesítési segéd. 
Iskola az e törvényben meghatározott tankönyvellátás tárgyában szerződéses viszonyban (a 
továbbiakban: tankönyvellátási szerződés) csak a Könyvtárellátóval állhat. 

14. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése 

31. § (1) Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása, amely a Könyvtárellátó által 
beszerzett és az iskolákhoz leszállított tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére 
történő átadását, a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlása és a visszáru kezelés iskolán belüli 
feladatainak ellátását, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok 
elvégzését jelenti, az iskola feladata és felelőssége. 

(2) Az iskola biztosítja, hogy a tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében jusson hozzá a 
tankönyvhöz. 

32. §Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal 
jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni az adott című tankönyvet. Második 
alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, 
elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság a tanulót ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola 
igazolja. Ha a tanuló iskolát vált, az e tényről kiállított iskolai igazolás felmutatásával az új 
iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. 

33. § (1) A tankönyvellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg, azzal a 
megkötéssel, hogy a szerződésnek 

a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát, a Könyvtárellátó azonosító adatait (név, 
cím, székhely, adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve), 

b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyv adatait, 
c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól, 
d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit, 
e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részéről a tankönyvellátás 

végrehajtásáért felel (a továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős), 
f) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására 

tartalmaznia kell. 
(2) A tankönyvellátási szerződés keretei között a Könyvtárellátó és - kizárólag az iskolai 

tankönyvellátásban való közreműködése körében - annak teljesítési segéde jogosult nyilvántartani a 
tanulók 29. § (1) szerinti személyes adatait. 

34. § (1) Ha az iskola vagy fenntartója tankönyv megvásárlásához pénzben támogatást biztosít a 
tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a 
szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt 
tankönyv - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a tanuló tulajdonába kerül. 

(2) A tankönyvtámogatás összegét az iskola - az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott iskola esetén az állami intézményfenntartó központ - a Könyvtárellátónak utalja át. 

(3) A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki. 
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35. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az iskolai 
tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség közreműködésével is megszervezheti. Ha az 
iskola a Szövetség közreműködését kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a 
tankönyvrendelést a Szövetségnek kell megküldeni. 

(2) A Szövetség az általa megküldött tankönyvért kizárólag az előállítással összefüggő költségei -
általános forgalmi adóval megnövelt - összegének a megtérítésére tarthat igényt az iskolától. 

(3) A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a Szövetség részére megküldött tankönyvet 
kizárólagosan a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására - beleértve az iskolai 
könyvtári ellátást is - használták-e fel. 

V I . FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. Felhatalmazó rendelkezések 

36. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az oktatási hivatal feladatait ellátó szervet, vagy 
szerveket rendeletben jelölje ki. 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a szakképzési tankönyvek tekintetében a szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszterrel, az igazgatási szolgáltatási díj, az állami tankönyvtámogatás 
rendje tekintetében az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben határozza 
meg a tankönyvvé, a pedagógiai kézikönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjét, ezen belül 

a) a tankönyv, a pedagógiai kézikönyv - beleértve a nem nyomtatott formában megjelenő 
műveket is - jóváhagyási eljárását, valamint beválásának vizsgálatát, a tankönyvjegyzék 
elkészítését, összeállítását és nyilvánosságra hozatalát, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését, 

b) az iskolai tanulói tankönyvtámogatás elveinek megállapítását, az iskolai tankönyvellátás és 
tankönyvrendelés szabályait, 

c) az egyházi jogi személy által szervezett, a nevelési-oktatási intézményben folyó hitoktatásban, 
iskolában folyó hit-és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyvek jegyzékének összeállítását és 
közzétételét. 

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakképzésért felelős miniszterrel egyetértésben, 
rendeletben határozza meg a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács összetételét, működési 
rendjét. 

16. Hatályba léptető rendelkezések 

37. § Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba. 

17. Átmeneti rendelkezések 

38. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell az 1.§-ban meghatározott természetes és jogi 
személyek jogi személyiség nélküli társaságai tekintetében is. 

(2) Ha a 2. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a tankönyvellátás előre láthatóan nem 
biztosítható megfelelő színvonalon, valamely iskolai évfolyam, műveltségi terület, tantárgy 
vonatkozásában, a miniszter a Tanács véleményének kikérésével köznevelési célú 
tankönyvfejlesztésre nyilvános felhívást tesz közzé. A nyilvános felhívás eredményeképpen 
elkészített könyveket - kérelemre, és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott, a tankönyvvé nyilvánításra vonatkozó tartalmi és formai követelmények 
teljesülése esetén - az oktatási hivatal tankönyvvé nyilvánítja. 
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(3) A 9.§ (2) bekezdésében, valamint a 12.§ (8)-(9) bekezdésében foglaltakat a 2014. év 
tekintetében nem kell alkalmazni, a 2015. évre vonatkozó tankönyvfejlesztési javaslatot 2014. 
június 15-éig kell leadni. 

(4) A 15.§ (3) bekezdésében meghatározottakat az e törvény és az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletei hatálybalépését követően megkezdett tankönyvvé nyilvánítási 
eljárásokban kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépését követően új tankönyv a 
tankönyvjegyzékre a 15.§ (3) bekezdésben meghatározott számban vehető fel. 

39. § (1) Az e törvény hatályba lépése nem érinti a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi 
XXXVII . törvény (a továbbiakban: Tpr.), valamint annak végrehajtási rendelete alapján lefolytatott 
tankönyvvé nyilvánítás érvényességét. A Tpr. alapján tankönyvé nyilvánított és a 
tankönyvjegyzékre felvett tankönyvek a 25. § (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesüléséig, 
de legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamig tankönyvként forgalmazhatók. E 
tankönyvek tekintetében a 15.§ (3) bekezdésében foglalt korlátozás nem alkalmazható. 

(2) E törvény rendelkezéseit a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a folyamatban lévő eljárásokban 
olyan módon kell alkalmazni, hogy az e törvény hatályba lépésekor le nem zárt tankönyvvé 
nyilvánítási eljárást meg kell szüntetni, a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezőnek 
vissza kell téríteni. A megszüntetett eljárásban az eljáró hatóság által felkért szakértő szakértői díját 
az állam viseli. 

(3) Szakképzési tankönyv esetén a folyamatban lévő eljárásokat a Tpr. és annak végrehajtási 
rendelete alapján 2014. április 30-ig le kell zárni. 

(4) A Tpr. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti miniszteri pályázati eljárás lefolytatását e törvény 
hatályba lépése nem érinti. A pályázatot a Tpr., valamint annak végrehajtási rendelete alapján, a 
pályázati kiírásban meghatározott ütemezés szerint kell lezárni. 

40. § (1) A Tpr. szerinti Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének elnöksége e törvény 
hatályba lépésétől számított hatvan napon belül köteles összehívni a Tankönyves Vállalkozók 
Országos Testületének közgyűlését. 

(2) A Közgyűlés határoz 
a) a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének jogutód nélküli megszűnéséről vagy 

átalakulásáról, más szervezeti formában történő továbbműködtetéséről, 
b) a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének vagyonáról szóló záró beszámoló 

elfogadásáról, 
c) a megszűnéssel, átalakulással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítéséről. 
(3) 2014. március 31-én a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete megszűnik. 

18. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 

41. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi I I I . törvény 326. § (12) bekezdés n) pontjában 
„a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény" szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról szóló törvény" szöveg lép. 
(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet Az adómentes 
bevételekről 8.6. a) pontjában „a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény" szövegrész helyébe „a 
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény" szöveg lép. 
(3) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § a) pontjában „a tankönyvpiac 
rendjéről szóló törvényben" szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
törvényben" szöveg lép. 
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(4) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 89. § (3) bekezdésében „a tankönyvpiac 
rendjéről szóló törvényben" szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
törvényben" szöveg lép. 

42. § (1) Hatályát veszti a Tpr. 
(2) Hatályát veszti a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII . törvény módosításáról szóló 
2012. évi CXXV. törvény. 
(3) Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (5) bekezdése. 

43. § Nem lép hatályba a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvény 24. § (3) és (4) bekezdése. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kihirdetését követően a köznevelés 
minden részterületének szabályozása, valamint a működtetés megújításra került, figyelemmel az 
állami felelősségvállalás megnövelt szerepére és arra a jogalkotói szándékra, hogy minden 
gyermek, tanuló számára az ország bármely települése vonatkozásában elsősorban az államnak kell 
a lehető legmagasabb szintű köznevelési feladatellátást megszerveznie. A Kormány és a Magyar 
Országgyűlés szándéka szerint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében minden, a 
nemzeti köznevelést érintő szabályozási területen törekedni kell arra, hogy szabad piaci 
mechanizmusokra és a nem állami, hanem piaci szereplők bevonására épülő közszolgáltatások 
funkciózavarai ne okozhassanak ellátási nehézségeket, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatnak 
bármely tanulót, nevelési-oktatási intézményt, amelynek következtében a Nemzeti alaptantervben 
meghatározott minimális tudástartalmak, követelmények így nem tudnak megvalósulni. 

A nemzeti köznevelési rendszerben a Nemzeti alaptanterv és a különböző kerettantervek révén a 
tanulók részére államilag meghatározott és elvárt tudás elmélyítését támogató tankönyvek 
előállítását és forgalmazását is alapvetően piaci mechanizmusok határozzák meg, ezzel 
befolyásolva azt is, hogy milyen az iskolák tankönyvválasztása, ezáltal meghatározva azt is, hogy 
egy adott iskola adott tanulója melyik piaci alapon működő kiadó melyik tankönyvéből tanul. A 
köznevelés tankönyvellátásának sajátossága, hogy a pedagógus különböző szakmai és piaci hatások 
eredőjeként választ tankönyvet az általa oktatott tanulóknak. Olyan tankönyveket, amelyeket piaci 
mechanizmusok keretei között állít elő valamely - jelenleg több mint száz - kiadó, és az országos 
tankönyv-előállítás folyamatában a kiadói marketing-mechanizmusok széles tárháza befolyásolja az 
iskolák majdani tankönyvválasztását. A jelenleg hatályos szabályozást tartalmazó tankönyvpiac 
rendjéről szóló 2001. évi XXXVII . törvény nem az állami felelő sségvállalás és az állami közfeladat 
ellátás elveire építkezik, hanem arra, hogy lehetővé tegye, hogy a különböző piaci szereplők, 
gazdálkodó szervezetek - jogi keretek között - szabad piaci mechanizmusokkal is élve minél 
nagyobb példányszámot szállítsanak a köznevelés részét képező iskolákba, ezáltal is törekedve a 
minél magasabb profit megszerzésére. Nem vitatható az a tény, hogy a kiadók saját befektetéseikkel 
fejlesztették ki az általuk előállított tankönyveket, és eközben igyekeztek megfelelni a mindenkori 
kormányzati elvárásoknak, a változó szabályozásnak és a magas minőségi kritériumoknak. 
Hangsúlyozni szükséges törvényi szabályozás adta piaci viszonyoknak, amelyek lehetővé teszik azt 
is, hogy adott esetben, ha valamely kiadó nem teljesíti vállalásait, a tanulók nem jutnak hozzá a 
megrendelt tankönyvhöz és az állami tantervek által meghatározott garantált tudáshoz. 

Mindezek alapján szükségessé vált, hogy az állam a jelenlegi köznevelési tankönyvpiaci 
szabályozási keretek helyett új szabályozási kereteket alkosson. Olyan szabályrendszert, olyan új 
törvényt, amely a piaci mechanizmusok és a tankönyvkiadók egymással történő versengése mellett 
megteremti az állam felelősségét, azt az az állami garanciát, amely alapján az állam saját állami 
tankönyvkiadóval, saját kísérleti tankönyvfejlesztéssel is biztosít a jövőben a tankönyveket az 
iskoláknak, de nem kizárva ebből azt sem, hogy ahol indokolt, fenntartsa a piaci alapon működő, 
nem állami tulajdonban álló kiadók tankönyvfejlesztésbe való bevonásának lehetőségét. 
A benyújtott törvényjavaslat új alapokra helyezi a köznevelési tankönyvfejlesztés, - előállítás 
egészét, állami felelősségként értelmezi a tankönyvek előállítását, rendelkezik a Nemzeti 
Tankönyvkiadóról, a Nemzeti Tankönyvtanácsról, amely a legmagasabb állami garancia lesz majd a 
tankönyvek magas minőségére. Összhangba hozza a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait az új szabályozással. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1.§-hoz 

Rendelkezik a törvény hatályáról, meghatározza, hogy mely köznevelési intézménytípusokra, 
mely természetes és jogi személyekre terjed ki a törvény hatálya. 

A 2. §-hoz 

Nevesíti, hogy a köznevelés tankönyvellátása állami feladat, amelynek működtetésért az oktatásért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős. A köznevelés országos tankönyvellátását a 
Nemzeti Tankönyvtanács közreműködésével a Nemzeti Tankönyvkiadó ellátási felelőssége mellett 
kell megszervezni. Lehetőség nyílik arra is, hogy a miniszter úgynevezett kísérleti 
tankönyvfejlesztés keretében fejlesszen ki új tankönyveket, amelyek nyomdai előállítása a Nemzeti 
Tankönyvkiadó közreműködésével történne. Erre az utóbbi eljárásra jelenleg is adott a lehetőség, 
ugyanakkor törvényi szintre emelése indokolt, figyelemmel arra, hogy az új tankönyvek fejlesztését 
és az iskolák részére történő biztosítását így lehet garantálni. A törvényjavaslat is tartalmazza a 
tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII . törvény (a továbbiakban: Tpr.) jelenleg hatályos 
azon rendelkezését, amely szerint a miniszter tankönyvfejlesztési pályázatot is kiírhat nem állami 
tankönyvkiadók részére annak érdekében, hogy olyan tankönyvi hiányterületeken, ahol a Nemzeti 
Tankönyvkiadó adott évben fennálló lehetőségei alapján nem fejleszt még tankönyvet, más kiadók 
fejlesztései is bekerülhessenek a köznevelés tankönyvellátásába. 

A 3. §-hoz 

Meghatározza az új értelmező rendelkezések körét. Új elemként beépíti a kísérleti tankönyv 
fogalmát, a közismereti tankönyvet, bevezeti a pedagógusok munkáját segítő és szabadon 
választható pedagógus-kézikönyv fogalmát és új és pontosabb tartalommal látja el a jelenleg a 
tankönyvpiaci eljárás keretei között alkalmazott fogalmakat. 

A 4-9. §-okhoz 

A rendelkezések meghatározzák az állam által létrehozásra kerülő új Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. 
(a továbbiakban: NTK Zrt.) működésével, irányításával, a gazdálkodásával és az alapfeladataival 
kapcsolatos olyan főbb szabályokat, amelyek szabályozása törvényi szinten indokolt. Lényeges 
eleme a rendelkezéseknek, hogy az NTK Zrt. Zrt. tárgyévet követő évre vonatkozó fejlesztési tervet 
köteles készíteni, amelynek miniszter általi jóváhagyásával megteremti az NTK Zrt. kísérleti 
tankönyvfejlesztési programokban történő részvételének garanciális feltételét, valamint az alapot -
és hozzá a fedezetet - arra vonatkozóan, hogy az állam végezze el a köznevelési 
tankönyvfejlesztések legnagyobb részét. 

A 10-11. §-okhoz 

Garanciális szabályokat határoz meg a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Könyvtárellátó) működésével, alapfeladataival 
kapcsolatban. Pontosabb szövegezéssel átülteti az új törvénybe a Tpr.-be már beépített szabályozási 
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elveket, meghatározza, hogy a köznevelési tankönyvek terjesztését az állam a Könyvtárellátón 
keresztül látja el. A törvényjavaslat megteremti annak a lehetőségét is, hogy a Könyvtárellátó az 
országos tankönyvterjesztésbe bevonjon más teljesítési segédet is, amennyiben az indokolt. 

A 12-13. §-okhoz 

Meghatározza a Nemzeti Tankönyvtanács létrehozásával, működésével kapcsolatos szabályokat. 
Fontos jogalkotói szándék, hogy azok a szakmai szervezetek, köztestületek, amelyek a 
közneveléssel kapcsolatban állnak, delegálási jogot kapjanak. Rendelkezik a tervezet arról is, hogy 
a Tanács titkársági feladatait a Kormány által rendeletben kijelölt közigazgatási szerv látja el, és 
segíti a Nemzeti Tankönyvtanács működését. A Nemzeti Tankönyvtanács feladatai közül kiemelt 
jelentőségű, hogy a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során Felülvizsgálati Bizottság létrehozásával 
ellátja beadott és első fokon elutasított tankönyvé nyilvánítási kérelmek esetében a felülvizsgálatot. 

A 14-15. §-okhoz 

Meghatározza a tankönyvvé nyilvánítási, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás lépéseit, a 
tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás folyamatát, az abban közreműködőket 
nevesíti. Meghatározza, kik nyújthatnak be a jövőben tankönyvvé továbbá pedagógus-kézikönyvvé 
nyilvánítás iránti kérelmet. Rendelkezik arról, hogy főszabály szerint az iskolai oktatás adott 
évfolyamához csak a tankönyvjegyzéken szereplő legfeljebb kettő tankönyv közül lehet rendelni. 

A 16-17. §-okhoz 

Rendelkezik arról, hogy a miniszter nyilvános pályázatot is hirdethet abból a célból, hogy a 
köznevelés tankönyvellátást segítse, bevonva a kiadással üzletszerűen foglalkozó kiadókat. 
Megtartja a javaslat azokat a szabályokat, amelyek a Tpr.-ben is megtalálhatók, így a kis 
példányszámú tankönyvek vagy a szakképzés és a nemzetiségi tankönyvellátás sajátosságait. 

A 18. §-hoz 

A hivatalos köznevelési tankönyvjegyzék összeállításának szabályaira, a tankönyvjegyzék 
gondozására vonatkozó szabályokat tartalmaz. 

A 19-20. §-okhoz 

Bár a törvényjavaslat elsősorban a tankönyvellátásban prioritást élvező NTK Zrt.létrehozása útján 
tervezi a köznevelés tankönyvellátásnak legnagyobb területét megszervezni, indokolt megtartani azt 
a mechanizmust is, amely lehetővé teszi az üzleti alapon és magántulajdonban álló kiadók részére is 
a köznevelés tankönyvellátásába, pedagóguskézikönyv-ellátásba történő bekapcsolódást. Ezzel 
együtt szükséges a tankönyvek legmagasabb fogyasztói árára vonatkozó jelenlegi szabályozási 
kereteket fenntartani, ezért a tervezet a hatályos szabályozás több elemét átemeli az új szabályok 
közé, ezzel is biztosítva, hogy a köznevelésben a tankönyvek árai államilag felülről korlátozottak 
maradhassanak a szülők, iskolák anyagi terheinek csökkentése érdekében. 

A 21-24.§-okhoz 

A köznevelésben érintett tanulók között nagyon sok az olyan, aki hátrányos helyzetű, tartósan 
beteg, sajátos nevelési igényű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve három 
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vagy több gyermeket nevelő családban él, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül. Ezen tanulók számára az állam jelenleg garantálja az ingyenes tankönyvellátást, és ezt a 
jövőben is fenn kell tartani annak érdekében, hogy a társadalmilag hátrányos helyzetűek állami 
támogatása megvalósuljon, és ezáltal a társadalmi leszakadásukat az állam megakadályozza. Az 
állami támogatás meghatározásának elveit, a fenntartók támogatásának módját, továbbá a támogatás 
iskolai felhasználásának szabályait tartalmazzák a rendelkezések. Fontos garanciális szabályként 
beépítésre kerül az az új elem, ami a fenntartó egyetértéséhez köti az iskola tankönyvválasztását. 
Ezzel garantálható, hogy az iskola, továbbá a fenntartója között az állami támogatás igénylése és 
felhasználása vonatkozásában együttműködés és közös felelősségvállalás jöhessen létre. A fenntartó 
mint az iskola működésének finanszírozója jogot kap arra, hogy segítsen költségvetési szempontból 
optimalizálni az iskola tankönyvválasztását. 

A 25-28. §-okhoz 

A Tpr. alapján folyó iskolai tankönyvrendelés megfelelően működik, ezért annak legtöbb eljárási 
szabálya beépítésre kerül az új törvényi szabályok közé. A szabályok közé beépítésre kerülnek azok 
az elemek, amelyek az iskolai tankönyvkölcsönzés és az iskolai tartós tankönyvellátás elveiről 
rendelkeznek. 

A 29-35. §-okhoz 

Az iskolai tankönyvellátást országos szinten jelenleg az állami tulajdonú Könyvtárellátó végzi. 
Létrehozásával és az állam koordináló szerepével megvalósult az állami felelősség rendszere ettől a 
tanévtől kezdve. Az új rendszer fenntartása továbbra is indokolt, viszont pontosításra kerül a 
személyes adatok köre, az adatkezelés és adattovábbítás szabályrendszere. Világossá teszik a 
rendelkezések, hogy az állami résztvevők hármasa (NTK Zrt. Nemzeti Tankönyvtanács, 
Könyvtárellátó) a megosztott felelősség elve alapján, valamint a kölcsönös együttműködés és a 
harmonikus együttműködésben rejlő szinergiák kihasználása révén megteremti a lehetőséget arra, 
hogy az állami tankönyv-előállítás, az állami szakmai kontroll, az állami tankönyvterjesztés 
együttesen az állami felelősség elvére építve minden tanuló és iskola részére megnyugtatóan 
biztosítsa a jó színvonalú tankönyvekkel történő ellátást. 

A 36. §-hoz 

A felhatalmazó rendelkezések meghatározzák azokat a részterületeket, amelyekre vonatkozóan a 
kormánynak, valamint az oktatásért, továbbá a szakképzésért felelős miniszternek 
részletszabályokat kell alkotnia. 

A 37. §-hoz 

Rendelkezik az új törvény hatálybalépéséről. Az új szabályok hatálybalépésének időpontja 2014. 
január 1., ezzel jogi értelemben is megszűnik a piaci elvekre épülő tankönyvellátás, és megvalósul 
az állam teljeskörű felelősségére épülő köznevelési tankönyvfejlesztés és -ellátás. 

A 38-40. §-okhoz 

Rendelkezik azokról az átmeneti szabályokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindaddig, amíg 
az új NTK Zrt. nem tudja biztosítani az összes új tankönyvet, a többi kiadó pályázati úton 
bekapcsolódhasson a tankönyvellátás országos rendszerébe. 
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Rendelkezni kell a jelenleg hatályos jogszabályok alapján megkezdett tankönyvvé nyilvánítási 
eljárásokról, valamint a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének a jogutóddal történő 
átalakításáról vagy megszüntetéséről. A rendelkezések ezeket a kérdéseket is szabályozzák. 

Az 41-42. §-hoz 

Az új törvény hatálybalépésével szükségessé váló módosító rendelkezéseket tartalmazza. 
Rendelkezik a Tpr. és más jogszabály, illetve jogszabályhely hatályon kívül helyezésér ő l . 

A 43. §-hoz 

Rendelkezik a nemzeti köznevelési törvény 2011. évi kihirdetésekor jogszabályba épített, a 
hároméves korú gyermekek 2014. szeptembertől kezdődő kötelező óvodáztatásának 
visszaállításáról is. 
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2. melléklet az 54909-12/2013. számú kormány-előterjesztéshez 

2013. évi törvény 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

A magyar társadalom hosszú távú fejlődésének alapjait szolgáló köznevelés eredményessége a 
felnövekvő nemzedék sikerességének záloga. A művelődéshez való jog Alaptörvényben 
meghatározott érvényesülése érdekében a köznevelésben alkalmazott tantervekhez kapcsolódó 
pedagógiai céloknak és feladatoknak a magas színvonalú, valamennyi tanuló számára biztosított 
tankönyvek útján, az állami felelősségvállalás alapján kell megvalósulniuk. A tankönyv és annak 
tartalmi megfelelősége biztosítása állami közfeladat. Az Országgyűlés e célok elérése érdekében a 
következő törvényt alkotja: 

1. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény hatálya 

1. § E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén 
a) az általános iskolában, 
b) gimnáziumban, 
c) szakközépiskolában, 
d) szakiskolában, 
e) alapfokú művészeti iskolában, 
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, továbbá 
g) a nemzetiségi oktatást végző iskolában [ a továbbiakban az a)-g) pont alattiak együtt: iskola] 

alkalmazott tankönyv, pedagógus-kézikönyv előállítására, pályázat útján történő kiválasztására 
jóváhagyására, a kísérleti tankönyvfejlesztésre továbbá az e feladatok végrehajtásában 
közreműködőkre, a tankönyv, pedagógus-kézikönyv kiadását és forgalmazását végző természetes és 
jogi személyekre, valamint ezek jogi személyiség nélküli szervezeteire. 

2. Alapelvek 

2. § (1) A köznevelés tankönyvellátásának és a pedagóguskézikönyv-ellátásnak a megszervezése 
az állam feladata. A tankönyvellátás és a pedagóguskézikönyv-ellátás rendszerének működtetéséért 
az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős. 

(2) Az állam az (1) bekezdésben meghatározott feladatot - a Nemzeti Tankönyvtanács 
közreműködésével -

a) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet működtetésével, továbbá 
b) a miniszter által kiírt tankönyvfejlesztési pályázat eredményeinek hasznosításával, 
c) a miniszter által kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés eredményeinek a köznevelésben 

történő hasznosításával 
látja el. 
(3) A köznevelésben használható tankönyvekről, pedagógus-kézkönyvekről tankönyvjegyzéket 

kell vezetni. 
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3. Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazásában 
a) az ár aránytalan növelése: ha a változatlan tartalommal és formában értékesített tankönyv 

előző tanítási évben alkalmazott árának emelkedése, változatlan közgazdasági feltételek mellett 
eléri a - Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre közzétett - ipari termelői árindex 
száz százalékát, 

b) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói 
jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által ingyen vagy térítés ellenében átadott, legalább 
három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére 
felajánlott tankönyv, 

c) kis példányszámú tankönyv: az az iskolai tankönyvellátás keretében alkalmazott tankönyv, 
amelyet egy tanévben kevesebb, mint ezer példányban forgalmaznak, 

d) kísérleti tankönyv: olyan, a miniszter engedélye alapján kiadott, bármely iskolai évfolyam 
vonatkozásában bármely, a nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott 
Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) meghatározott műveltségi területre vagy a miniszter által 
kiadott kerettantervek bármely tantárgyára vonatkozó, valamint bármely nevelési-oktatási program 
részeként keletkezett tankönyv, amelynek célja a kísérleti köznevelés-fejlesztési program keretében 
történő alkalmazás az iskolák részvétele alapján, és amelyet a részt vevő iskolák rendelkezésére kell 
bocsátani, 

e) közismereti tankönyv: a Nat bármely műveltségi területéhez fejlesztett tankönyv, 
f) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy 

elektronikus formában rögzített és az e törvényben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított 
kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv tananyagának 
gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse, 

g) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben 
elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható feladatlapon kell 
az előírt feladatot megoldania, 

h) pedagógus-kézikönyv: valamely kerettantervhez jóváhagyott tankönyv iskolai nevelés
oktatásban történő rendszerszintű alkalmazását támogató, pedagógiai célú szakmódszertani 
útmutatásokat tartalmazó kézikönyv, amely nyomtatott formában vagy elektronikus úton is 
előállítható és terjeszthető, 

i) szakképzési tankönyv: a szakképzési kerettanterv alapján az iskolarendszerű szakképzésben 
alkalmazott tankönyv, 

j) tankönyv: az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé 
nyilvánítottak, továbbá az, amelyet a miniszter az általa kiírt nyilvános pályázat keretében 
kiválasztott, tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, 
munkatankönyv, munkafüzet, digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó 
információhordozó, feladathordozó, 

k) tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a 
tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy 
tanéven keresztül használják. 

I I . FEJEZET 

AZ ÁLLAMI TANKÖNYVELLÁTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK 

4. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
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4. § (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: Intézet) 
a) közreműködik a miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában, ennek 

keretében 
aa) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek imprimatúráját, 
ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából az általa kiadott tankönyveket, 

pedagógus- kézikönyveket a szükséges példányszámban, elektronikus, vagy nyomdai úton 
előállítja, terjesztésre átadja, 

ac) részt vesz a miniszter által kezdeményezett kísérletitankönyv-fejlesztési programokban, 
ad) a miniszter utasítása alapján az adott műveltségi területre, tantárgyra vonatkozóan ellátja az 

adott tankönyv soron kívüli fejlesztési feladatait, 
b) továbbképzést, konferenciát szervez, 
c) kiállítást rendez, 
d) állami fejlesztésű tankönyv kéziratának előállítása céljából tankönyvszerzők részére nyilvános 

pályázat kiírását kezdeményezheti, 
e) kiadói feladatokat lát el, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja, 
f) folyamatosan tájékoztatja a minisztert a tevékenységével összefüggő feladatokról és a miniszter 

egyidejű tájékoztatása mellett ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat. 
(2) Az Intézet a tárgyévet követő évre vonatkozó -tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv -

fejlesztési javaslatát január 15-ig küldi meg a Nemzeti Tankönyvtanács részére. 

5. A Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

5. § (1) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolák számára történő 
eljuttatásának megszervezése, a tankönyvek vételárának beszedése (a továbbiakban: 
tankönyvellátás) állami közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (a továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül 
lát el. A Könyvtárellátó a tankönyvellátás során úgy köteles eljárni, hogy azzal országos szinten a 
tankönyvellátás leggazdaságosabb megvalósítását biztosítsa. 

(2) A Könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett 
legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési ár) jusson hozzá a tankönyvhöz. 
Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is. 

(3) A Könyvtárellátónak kell az iskolai tankönyvellátás keretében biztosítani, hogy az iskolában 
alkalmazott tankönyvek az egész tanév során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek.. 

6. § A Könytárellátónak, valamint a Könyvtárellátó teljesítési segédjének nem lehet vezető 
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jogi 
személyiség nélküli társasága vezetője, munkavállalója, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény szerinti hozzátartozója, 

b) az a) pontban meghatározott szervezetben üzletrésszel rendelkezik, vagy részt vesz az 
ügyvezetésében, a felügyelő bizottságában. 

6. A Nemzeti Tankönyvtanács 

7. § (1) A Nemzeti Tankönyvtanács (a továbbiakban Tanács) a nemzeti köznevelés 
tankönyvfejlesztés, tankönyvellátás minőségének értékelésére létrehozott független, országos 
testület. 

(2) A Tanácsnak tizenhárom tagja van. A Tanácsba hat tagot a miniszter delegál, egy tagot a 
vidékfejlesztésért felelős miniszter, egy tagot a nemzetgazdaságért felelős miniszter, egy tagot a 

�����
atlatszo.hu
2013.12.16.
33. oldal



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

34 

Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, egy tagot a Magyar 
Rektori Konferencia, egy tagot a Nemzeti Pedagógus Kar, egy tagot az Országos Nemzetiségi 
Tanács. 

(3) Nem lehet a Tanács tagja a köznevelési célú tankönyv fejlesztésében, kiadásában érdekelt 
személy, továbbá, aki közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll. 

(4) A Tanács tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza 
működésének rendjét. A Tanács elnökét a miniszter ötéves időtartamra bízza meg. 

(5) A Tanács titkársági feladatait a Kormány által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: 
oktatási hivatal) látja el. A Tanács a feladatainak ellátásához szakértőt vehet igénybe. A Tanács 
működésével kapcsolatos költségeket a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében 
elkülönítetten kell megtervezni. 

(6) A Tanács Felülvizsgálati Bizottságot hoz létre, a 10. § (5) bekezdésében meghatározott, 
megismételt szakértői vélemény elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A Felülvizsgálati 
Bizottság öt tagból áll. Három tagját a miniszter, kettő tagját a Tanács jelöli ötéves időtartamra. 

(7) A Tanács 
a) figyelemmel kíséri a nemzeti köznevelés tartalmi tantervi fejlesztési folyamatait, 
b) rendszeresen elemzi az iskolák új és használt tankönyvekkel, pedagógus-kézikönyvekkel 

történő ellátásának helyzetét, 
c) nyomon követi a tankönyvjegyzék alapján az iskolák számára rendelkezésre álló 

tankönyvkínálatot, figyelemmel a kis példányszámú tankönyvek kínálatára is, 
d) az a)-c) pontok alapján éves tankönyvfejlesztési tervet készít. 
(8) A Tanács felhívására a köznevelés tankönyvellátásában érintett tankönyvkiadók a tárgyévet 

követő évre vonatkozó -tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv - fejlesztési javaslatukat január 
15-ig küldhetik meg a Tanács részére. 

(9) A Tanács a (8) bekezdés, továbbá a 4. § (2) bekezdése szerinti javaslatok figyelembevételével 
elkészíti az éves tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv-fejlesztési tervet amelyet jóváhagyásra 
megküldi a miniszter részére. 

8. § (1) A Tanácsnak, valamint a Felülvizsgálati Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, 
a) akivel szemben a 6. § szerinti összeférhetetlenségi ok megállapítható, 
b) akinek jogaira vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, illetve az, akitől az ügynek 

tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható. 
(2) A Tanács tagja nem lehet a Felülvizsgálati Bizottság tagja. 

I I I . FEJEZET 

A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS RENDJE, A TANKÖNYVJEGYZÉK 

7. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás 
9. § (1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent vagy elektronikus adathordozón 

rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott eljárás keretében 

a) tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítottak, vagy 
b) nyilvános pályázati eljárás keretében meghatározott évfolyam, műveltségi terület, tantárgy 

vagy annak tanításához alkalmazható pedagógus-kézikönyv vonatkozásában a miniszter 
kiválasztott, vagy 

c) a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki 
és a tankönyvjegyzékre vették. 
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(2) A tankönyvjegyzékre - az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
miniszteri rendeletben meghatározott eljárásban - az (1) bekezdésben meghatározott tankönyv, 
valamint a pedagógus-kézikönyv vehető fel. A digitális adathordozón rögzített tankönyv tartós 
tankönyvként nem vehető fel a tankönyvjegyzékre. 

(3) A tankönyv, pedagógus-kézikönyv borítóján vagy a belső címoldalon jól látható módon fel 
kell tüntetni a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás tényét, a jogerős határozat számát, 
időpontját, valamint azt, hogy tartós tankönyvnek minősül-e. A digitális tananyag jóváhagyására, 
valamint a nevelési-oktatási program részeként jóváhagyott információhordozók és feladathordozók 
tankönyvvé nyilvánítására a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

10. § (1) A könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítását 
a) a könyvkiadást folytató jogi személy, 
b) a miniszter, 
c) szakképzési tankönyv esetén a szakképesítésért felelős miniszter 

kérheti. 
(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során figyelemmel kell lenni a tankönyvnek, pedagógus¬

kézikönyvnek a nevelés-oktatás során történő lehetséges gyakorlati alkalmazásaira, a taníthatóság 
és tanulhatóság szempontjaira. 

(3) A tankönyvjegyzék - ide nem értve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a 
munkafüzetet, a digitális tananyagot és a nevelési-oktatási program részét alkotó 
információhordozót, feladathordozót -

a) bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat szerint jóváhagyott kerettantervi 
tantárgyanként 

b) szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként, 
témakörönként 

legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat. 
(4) A könyv tankönyvvé nyilvánításáról és a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről - a 11. §-

ban meghatározott kivétellel - az oktatási hivatal dönt. 
(5) Az oktatási hivatal döntése előtt beszerzi a Tanács szakértői véleményét. Az oktatási hivatal 

határozata ellen benyújtott fellebbezést a miniszter bírálja el. A miniszter döntése előtt beszerzi a 
Tanács Felülvizsgálati Bizottságának szakértői véleményét. 

(6) Az oktatási hivatal elutasítja azt a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet, amelyet olyan könyvvel 
kapcsolatban nyújtottak be, amely részt vett a miniszter 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nyilvános pályázati eljárásában, és a miniszter azt nem támogatta. 

11. § (1) Ha a közismereti tankönyv, pedagógus-kézikönyv megírása, elkészítése a miniszter által 
kiírt nyilvános pályázati eljárás keretében, vagy a miniszter által kezdeményezett kísérleti 
tankönyvfejlesztés keretei között történt, akkor a tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kell 
lefolytatni, hanem a pályázati eljárás, a kísérleti tankönyvfeelesztés során kell meggyőződni a 
tankönyv, a pedagógus-kézikönyv nevelés-oktatás során történő lehetséges gyakorlati 
alkalmazásáról, a taníthatósági és tanulhatósági szempontoknak való megfeleléséről és a tankönyvet 
a miniszter döntése alapján kell felvenni a tankönyvjegyzékre. 

(2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 
bekezdés d)-e) pontja szerinti szakképző iskolában folytatott szakképzési tankönyveket a 
szakképesítésért felelős miniszter nyilvánítja tankönyvvé és dönt a tankönyvvé nyilvánítás 
megszüntetéséről. A szakképesítésért felelős miniszter ezt a jogát az irányítása alatt álló 
államigazgatási szervre, illetve a miniszterrel kötött megállapodás alapján az oktatási hivatalra 
átruházhatja. 
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12. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti 
szakképző iskolában folytatott szakképzési feladatokhoz az ágazatába tartozó szakképesítések 
tekintetében - költségvetésének terhére - kidolgoztatja a szakmai tantárgyak tankönyveit. 

(2) A szakképesítésért felelős miniszter a kis példányszámú szakmai tankönyvekből történő 
tankönyvellátás biztosítása céljából 

a) nyilvános pályázatot írhat ki szakmai tankönyv megírására, tankönyvkiadás támogatására, 
b) megállapodást köthet a Nemzeti Tankönyvkiadóval szakmai tankönyv előállítására. 
(3) A miniszter a Nat és a kerettantervek alapján, továbbá a nemzetiségi oktatás és a két tanítási 

nyelvű iskolák tankönyvellátásának biztosítása céljából 
a) nyilvános pályázatot írhat ki tankönyv, pedagógus-kézikönyvek megírására, tankönyvkiadás 

támogatására, 
b) megállapodást köthet tankönyvkiadóval tankönyv előállítására, illetve tankönyvforgalmazóval 

a nemzetiségi tankönyveknek az iskolák részére történő értékesítésére, 
c) megállapodást köthet tankönyvkiadóval, illetve tankönyvforgalmazóval külföldi tankönyvek 

beszerzésére és az iskolák részére történő értékesítésére. 
(4) A nemzetiségi nevelést-oktatást érintő nyilvános tankönyvfejlesztési pályázatot az Országos 

Nemzetiségi Tanács egyetértésével kell kiírni. A benyújtott pályázatokról a miniszter az Országos 
Nemzetiségi Tanács javaslata alapján dönt. 

(5) A Könyvtárellátó megállapodást köthet tankönyvforgalmazóval a kis példányszámú 
tankönyveknek az iskolákhoz történő eljuttatására 

a) a nemzetiségi nevelés-oktatás, 
b) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatás, 
c) a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák 
tankönyvellátásának biztosítása céljából. 
(6) A miniszter, valamint a szakképesítésért felelős miniszter pályázatot írhat ki elektronikus 

adathordozón rögzített tananyag elkészítésére és forgalmazására, valamint az iskolák részére történő 
eljuttatására. 

8. A tankönyvjegyzék 

13. § (1) Az oktatási hivatal elkészíti a köznevelésben alkalmazott tankönyvek vonatkozásában a 
hivatalos tankönyvjegyzéket, és közzéteszi azt a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, 
továbbá gondoskodik a tankönyvjegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről. . 

(2) A 10. § (3) bekezdésben biztosított keretek között nem tagadható meg a tankönyvjegyzékre 
történő felvétele annak a könyvnek, amelyik megfelel az e törvényben és az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak. 

(3) Azt a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, 
tantárgyra a miniszter az általa kiírt nyilvános pályázati eljárás során választott ki vagy amelyet a 
miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvfejlesztés keretei között került kifejlesztése, az 
oktatási hivatal a miniszter döntése alapján felveszi a tankönyv jegyzékére. 

(4) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a könyv kiadója vállalja 
a) a tankönyv elektronikus úton történő átadását a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) részére, a Szövetség megkeresésére, 
b) a tankönyvnek a miniszter által meghatározott összeghatáron belüli fogyasztói áron történő 

értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében. 

9. A tankönyvek legmagasabb fogyasztói ára, az eljárási költség 
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14. § (1) A miniszter meghatározza azt az összeghatárt (a továbbiakban: árkorlát), amelynél 
magasabb fogyasztói ár alkalmazása esetén a tankönyv nem kerülhet fel a tankönyvjegyzékre. Az 
Nkt. 7. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szakképző iskolában alkalmazott szakmai tantárgyak 
tankönyvei tekintetében a miniszter az árkorlátot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter egyetértésével határozza meg. Az árkorlát meghatározásakor a tankönyv-előállítás és -
forgalmazás tényleges és várható költségeit, így különösen a tankönyv terjedelmét, kivitelezését, 
várható példányszámát kell mérlegelni. A miniszter több összeghatárt is meghatározhat 
figyelemmel arra, hogy a miniszter által kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés keretei között 
létrehozott és tankönyvjegyzékre vett tankönyv ára legfeljebb az ötven százaléka lehet annak az 
árnak, amely azon tankönyv vonatkozásában kerül meghatározásra, amely a nem a miniszter által 
kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés keretei között került kifejlesztésre. 

(2) El kell utasítani a tankönyvjegyzékre történő felvételre benyújtott kérelmet, ha a könyvkiadó 
a) az iskolai terjesztési árat az előző évi iskolai terjesztési árhoz képest aránytalanul meg kívánja 

növelni, 
b) nem vállalja a 13. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettséget, 
c) adott könyvét, amellyel a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárásban részt vett, a 

miniszter nem választotta ki. 
(3) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha utóbb bebizonyosodik, hogy 
a) a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet el kellett volna utasítani, vagy 
b) a könyvkiadó utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének, vagy 
c) nem felel meg a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárás során vállalt bármely 

feltételnek. 
(4) A tankönyvjegyzékre történő felvételről, illetve a tankönyvjegyzékről történő törlésről - a 13. 

§ (3) bekezdésében és e § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - az oktatási hivatal dönt. 
(5) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szakképző iskolában folytatott szakképzési 

tankönyv tankönyvjegyzékre történő felvételéről a szakképesítésért felelős miniszter a Szakképzési 
Tankönyv és Taneszköz Tanács véleménye alapján dönt. A szakképesítésért felelős miniszter az 
általa jóváhagyott és a jegyzékről törölt tankönyvek jegyzékét megküldi az oktatási hivatalnak, 
amely gondoskodik a tankönyvek jegyzékre vételéről, törléséről. 

15. § (1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás és a tankönyvjegyzék elkészítésének 
költségei a kérelem benyújtóját terhelik, amelyet a miniszter által - az adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben - meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésével kell megfizetni. 
(2) Az eljárás költségére vonatkozó (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem alkalmazható, ha a 
kérelmező a miniszter. 

IV. FEJEZET 
A TANULÓK INGYENES TANKÖNYVVEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁNAK ÉS A NORMATÍV 

TANKÖNYVTÁMOGATÁSI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK RENDJE 

10. Az állami pénzügyi felelősségvállalás szabályai 

16. § (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni 
a) az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott, valamint 
b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott, négy vagy öt évfolyammal működő 

középiskolákban, valamint az Nkt. 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakiskolában alkalmazott 
tankönyvek iskolai beszerzéséhez biztosított 

állami támogatás fedezetét. 
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(2) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy 
- az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek 
igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott 
pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló 
részére, aki 

a) tartósan beteg, 
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más 
bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett tanuló után nem vehet ő igénybe a normatív kedvezmény. 

(3) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell 
a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és 

saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni - kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra 
való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg - , a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény I I . fejezetében, 

b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, az Nkt. sajátos nevelési igény meghatározására vonatkozó 
rendelkezésébenfoglaltakat kell alkalmazni. 

(4) A tankönyvtámogatás összegét - a költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint -
az iskola fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) útján kell eljuttatni az iskolához. 

17. § A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására 
és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére (a továbbiakban együtt: iskolai 
tankönyvellátás rendje). 

11. A tankönyvtámogatás felhasználása 

18. § Az iskolai tankönyvtámogatás rendjét - a nevelőtestület véleményének kikérésével évente -
a fenntartó határozza meg. 

19. § (1) Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára átadott állami támogatás teljes összegének 
legalább tíz százalékát tankönyv, elsődlegesen az iskolában az adott tanévben alkalmazott 
tankönyv, munkafüzet, atlasz, szótár, szöveggyűjtemény, kislexikon, munkatankönyv, munkafüzet, 
digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó 
legalább egy, a pedagógus által is alkalmazható példánya beszerzésére, az iskolában alkalmazott 
tankönyvekhez készített pedagógus-kézikönyv példányainak beszerzésére, illetve az iskolában 
alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmány, elektronikusan terjesztett tananyag, kis példányszámú 
tankönyv vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón 
rögzített tananyag az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül. 

(2) Az iskola igazgatója kezdeményezi a fenntartónál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, 
akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. 
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V. FEJEZET 
A TANKÖNYVRENDELELÉS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 

12. Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

20. § (1) Az iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igazgatója készíti 
el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően, az Nkt. 63. § (1) bekezdés c) 
pontjának figyelembevételével. A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv 
vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. 

(2) Az iskola a tankönyvjegyzékéről a Nat szerinti kerettanterv tantárgyához, a szakképzési 
kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, a 9. § (1) bekezdés szerint fejlesztett 
tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. 

(3) A tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás 
megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és 
működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, 
iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat. 

21. § (1) A 16. § (2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményre és a normatív 
kedvezmény körébe nem tartozó kedvezményre vonatkozó igényt jogszabályban meghatározott 
igénylőlapon kell bejelenteni. 

(2) Az igénybejelentési határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola 
által az igénybejelentés időpontjáról előzetesen történt értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés 
jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott 
időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív 
hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - beleértve az iskolaváltást is - , az iskola a 
tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre 
bocsátásával teljesítheti az igényt. 

22. § (1) A tartós tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult 
birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre 
jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig 
kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés 
folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. 

(2) A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 
származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból 
származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. 

(3) A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, 
megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve 
elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni. 

23. § Ha a nem állami iskola az Nkt. 31. § (2) bekezdés c) pontja alapján a tanulói jogviszony 
fenntartását - írásbeli megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban a 16. § 
(2) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményt korlátozhatja. A korlátozás alapján nyújtott 
kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint a költségvetésről szóló törvényben a tanulói 
tankönyvvásárláshoz nyújtott hozzájárulás egy tanulóra jutó összege. 

13. Az iskolai tankönyvellátás rendje 
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24. § (1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola - jogszabályban meghatározottak szerint, 
elektronikus formában - megküldi a Könyvtárellátónak. A Könyvtárellátó számára az iskola a 
tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át: 

a) a tanuló neve, 
b) a tanuló diákigazolványának száma, 
c) a tanuló törvényes képviselőjének neve, 
d) a tanuló lakcíme, 
e) a tanuló iskolája neve, OM azonosítója, 
f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, 
g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek 

címe, illetve a tankönyvvásárláshozkapott támogatás összege, továbbá 
h) a tanuló nemzetiségének megjelölése, amennyiben a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve 

és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott 
nyilatkozattal nemzetiséghez tartozóként vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban. 

(2) Az iskola átadja a Könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott 
címlistáját. 

(3) A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő 
tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és a tankönyv értékesítése érdekében 
használhatók fel. Az e § alapján átadott személyes adatok az átadásuk napját követő tizenkettő 
hónapig tárolhatók. 

25. § A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában - a Könyvtárellátóval kötött megállapodás 
alapján - közreműködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy egyéb teljesítési segéd. 
Iskola az e törvényben meghatározott tankönyvellátás tárgyában szerződéses viszonyban (a 
továbbiakban: tankönyvellátási szerződés) csak a Könyvtárellátóval állhat. 

14. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése 

26. § (1) Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása, amely a Könyvtárellátó által 
beszerzett és az iskolákhoz leszállított tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére 
történő átadását, a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlása és a visszáru kezelés iskolán belüli 
feladatainak ellátását, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok 
elvégzését jelenti, az iskola feladata és felelőssége. 

(2) Az iskola biztosítja, hogy a tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében jusson hozzá a 
tankönyvhöz. 

27. § Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal 
jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni az adott című tankönyvet. Második 
alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, 
elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság a tanulót ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola 
igazolja. Ha a tanuló iskolát vált, az e tényről kiállított iskolai igazolás felmutatásával az új 
iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. 

28. § (1) A tankönyvellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg, azzal a 
megkötéssel, hogy a szerződésnek 

a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát, a Könyvtárellátó azonosító adatait (név, 
cím, székhely, adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve), 

b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyv adatait, 
c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól, 
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d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit, 
e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részéről a tankönyvellátás 

végrehajtásáért felel (a továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős), 
f) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására 

tartalmaznia kell. 
(2) A tankönyvellátási szerződés keretei között a Könyvtárellátó és - kizárólag az iskolai 

tankönyvellátásban való közreműködése körében - annak teljesítési segéde jogosult nyilvántartani a 
tanulók 24. § (1) szerinti személyes adatait. 

29. § (1) Ha az iskola vagy fenntartója a tankönyv megvásárlásához pénzben támogatást biztosít a 
tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a 
szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt 
tankönyv - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a tanuló tulajdonába kerül. 

(2) A tankönyvtámogatás összegét az iskola - az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott iskola esetén az állami intézményfenntartó központ - a Könyvtárellátónak utalja át. 

(3) A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki. 

30. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az iskolai 
tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség közreműködésével is megszervezheti. Ha az 
iskola a Szövetség közreműködését kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a 
tankönyvrendelést a Szövetségnek kell megküldeni. 

(2) A Szövetség az általa megküldött tankönyvért kizárólag az előállítással összefüggő költségei -
általános forgalmi adóval megnövelt - összegének a megtérítésére tarthat igényt az iskolától. 

(3) A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a Szövetség részére megküldött tankönyvet 
kizárólagosan a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására - beleértve az iskolai 
könyvtári ellátást is - használták-e fel. 

V I . FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. Felhatalmazó rendelkezések 
31. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az oktatási hivatal feladatait ellátó szervet, vagy 

szerveket rendeletben jelölje ki. 
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a szakképzési tankönyvek tekintetében a szakképzésért 

és felnőttképzésért felelős miniszterrel, az igazgatási szolgáltatási díj, az állami tankönyvtámogatás 
rendje tekintetében az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben határozza 
meg a tankönyvvé, a pedagógiai kézikönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjét, ezen belül 

a) a tankönyv, a pedagógiai kézikönyv - beleértve a nem nyomtatott formában megjelenő 
műveket is - jóváhagyási eljárását, valamint beválásának vizsgálatát, a tankönyvjegyzék 
elkészítését, összeállítását és nyilvánosságra hozatalát, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését, 

b) az iskolai tanulói tankönyvtámogatás elveinek megállapítását, az iskolai tankönyvellátás és 
tankönyvrendelés szabályait, 

c) az egyházi jogi személy által szervezett, a nevelési-oktatási intézményben folyó hitoktatásban, 
iskolában folyó hit-és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyvek jegyzékének összeállítását és 
közzétételét. 
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(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel 
egyetértésben, rendeletben határozza meg a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács 
összetételét, működési rendjét. 

16. Hatályba léptető rendelkezések 

32. § Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba. 

17. Átmeneti rendelkezések 

33. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell az 1. §-ban meghatározott természetes és jogi 
személyek jogi személyiség nélküli társaságai tekintetében is. 

(2) Ha a 2. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a tankönyvellátás előre láthatóan nem 
biztosítható megfelelő színvonalon, valamely iskolai évfolyam, műveltségi terület, tantárgy 
vonatkozásában a miniszter a Tanács véleményének kikérésével köznevelési célú a 
tankönyvfejlesztésre nyilvános felhívást tesz közzé. A nyilvános felhívás eredményeképpen 
elkészített könyveket - kérelemre, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott, a tankönyvvé nyilvánításra vonatkozó tartalmi és formai követelmények 
teljesülése esetén - az oktatási hivatal tankönyvvé nyilvánítja. 

(3) A 4. § (2) bekezdésében, valamint a 7. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakat a 2014. év 
tekintetében nem kell alkalmazni, a 2015. évre vonatkozó tankönyvfejlesztési javaslatot 2014. 
június 15-éig kell leadni. 

(4) A 10. § (3) bekezdésében meghatározottakat az e törvény és az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletei hatálybalépését követően megkezdett tankönyvvé nyilvánítási 
eljárásokban kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépését követően új tankönyv a 
tankönyvjegyzékre a 10. § (3) bekezdésben meghatározott számban vehető fel. 

34. § (1) Az e törvény hatályba lépése nem érinti a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi 
XXXVII . törvény (a továbbiakban: Tpr.), valamint annak végrehajtási rendelete alapján lefolytatott 
tankönyvvé nyilvánítás érvényességét. A Tpr. alapján tankönyvé nyilvánított és a 
tankönyvjegyzékre felvett tankönyvek a 20. § (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesüléséig, 
de legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamig tankönyvként forgalmazhatók. E 
tankönyvek tekintetében a 10. § (3) bekezdésében foglalt korlátozás nem alkalmazható. 

(2) E törvény rendelkezéseit a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a folyamatban lévő eljárásokban 
olyan módon kell alkalmazni, hogy az e törvény hatályba lépésekor le nem zárt tankönyvvé 
nyilvánítási eljárást meg kell szüntetni, a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezőnek 
vissza kell téríteni. A megszüntetett eljárásban az eljáró hatóság által felkért szakértő szakértői díját 
az állam viseli. 

(3) Szakképzési tankönyv esetén a folyamatban lévő eljárásokat a Tpr. és annak végrehajtási 
rendelete alapján 2014. április 30-ig le kell zárni. 

(4) A Tpr. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti miniszteri pályázati eljárás lefolytatását e törvény 
hatályba lépése nem érinti. A pályázatot a Tpr. valamint annak végrehajtási rendelete alapján, a 
pályázati kiírásban meghatározott ütemezés szerint kell lezárni. 

35. § (1) A Tpr. szerinti Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének elnöksége e törvény 
hatályba lépésétől számított hatvan napon belül köteles összehívni a Tankönyves Vállalkozók 
Országos Testületének közgyűlését. 

(2) A Közgyűlés határoz 
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a) a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének jogutód nélküli megszűnéséről vagy 
átalakulásáról, más szervezeti formában történő továbbműködtetéséről, 

b) a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének vagyonáról szóló záró beszámoló 
elfogadásáról, 

c) a megszűnéssel, átalakulással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítéséről. 
(3) 2014. március 31-én a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete megszűnik. 

18. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 

36. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi I I I . törvény 326. § (12) bekezdés n) pontjában 
„a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény" szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról szóló törvény" szöveg lép. 
(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet Az adómentes 
bevételekről 8.6. a) pontjában „a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény" szövegrész helyébe „a 
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény" szöveg lép. 
(3) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § a) pontjában „a tankönyvpiac 
rendjéről szóló törvényben" szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
törvényben" szöveg lép. 
(4) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 89. § (3) bekezdésében „a tankönyvpiac 
rendjéről szóló törvényben" szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
törvényben" szöveg lép. 

37. § (1) Hatályát veszti a Tpr. 
(2) Hatályát veszti a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII . törvény módosításáról szóló 
2012. évi CXXV. törvény. 
(3) Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (5) bekezdése. 

38. § Nem lép hatályba a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvény 24. § (3) és (4) bekezdése. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kihirdetését követően a köznevelés 
minden részterületének szabályozása, valamint a működtetés megújításra került, figyelemmel az 
állami felelősségvállalás megnövelt szerepére és arra a jogalkotói szándékra, hogy minden 
gyermek, tanuló számára az ország bármely települése vonatkozásában elsősorban az államnak kell 
a lehető legmagasabb szintű köznevelési feladatellátást megszerveznie. A Kormány és a Magyar 
Országgyűlés szándéka szerint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében minden, a 
nemzeti köznevelést érintő szabályozási területen törekedni kell arra, hogy szabad piaci 
mechanizmusokra és a nem állami, hanem piaci szereplők bevonására épülő közszolgáltatások 
funkciózavarai ne okozhassanak ellátási nehézségeket, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatnak 
bármely tanulót, nevelési-oktatási intézményt, amelynek következtében a Nemzeti alaptantervben 
meghatározott minimális tudástartalmak, követelmények így nem tudnak megvalósulni. 

A nemzeti köznevelési rendszerben a Nemzeti alaptanterv és a különböző kerettantervek révén a 
tanulók részére államilag meghatározott és elvárt tudás elmélyítését támogató tankönyvek 
előállítását és forgalmazását is alapvetően piaci mechanizmusok határozzák meg, ezzel 
befolyásolva azt is, hogy milyen az iskolák tankönyvválasztása, ezáltal meghatározva azt is, hogy 
egy adott iskola adott tanulója melyik piaci alapon működő kiadó melyik tankönyvéből tanul. A 
köznevelés tankönyvellátásának sajátossága, hogy a pedagógus különböző szakmai és piaci hatások 
eredőjeként választ tankönyvet az általa oktatott tanulóknak. Olyan tankönyveket, amelyeket piaci 
mechanizmusok keretei között állít elő valamely - jelenleg több mint száz - kiadó, és az országos 
tankönyv-előállítás folyamatában a kiadói marketing-mechanizmusok széles tárháza befolyásolja az 
iskolák majdani tankönyvválasztását. A jelenleg hatályos szabályozást tartalmazó tankönyvpiac 
rendjéről szóló 2001. évi XXXVII . törvény nem az állami felelő sségvállalás és az állami közfeladat 
ellátás elveire építkezik, hanem arra, hogy lehetővé tegye, hogy a különböző piaci szereplők, 
gazdálkodó szervezetek - jogi keretek között - szabad piaci mechanizmusokkal is élve minél 
nagyobb példányszámot szállítsanak a köznevelés részét képező iskolákba, ezáltal is törekedve a 
minél magasabb profit megszerzésére. Nem vitatható az a tény, hogy a kiadók saját befektetéseikkel 
fejlesztették ki az általuk előállított tankönyveket, és eközben igyekeztek megfelelni a mindenkori 
kormányzati elvárásoknak, a változó szabályozásnak és a magas minőségi kritériumoknak. 
Hangsúlyozni szükséges törvényi szabályozás adta piaci viszonyoknak, amelyek lehetővé teszik azt 
is, hogy adott esetben, ha valamely kiadó nem teljesíti vállalásait, a tanulók nem jutnak hozzá a 
megrendelt tankönyvhöz és az állami tantervek által meghatározott garantált tudáshoz. 

Mindezek alapján szükségessé vált, hogy az állam a jelenlegi köznevelési tankönyvpiaci 
szabályozási keretek helyett új szabályozási kereteket alkosson. Olyan szabályrendszert, olyan új 
törvényt, amely a piaci mechanizmusok és a tankönyvkiadók egymással történő versengése mellett 
megteremti az állam felelősségét, azt az az állami garanciát, amely alapján az állam saját állami 
tankönyvkiadóval, saját kísérleti tankönyvfejlesztéssel is biztosít a jövőben a tankönyveket az 
iskoláknak, de nem kizárva ebből azt sem, hogy ahol indokolt, fenntartsa a piaci alapon működő, 
nem állami tulajdonban álló kiadók tankönyvfejlesztésbe való bevonásának lehetőségét. 
A benyújtott törvényjavaslat új alapokra helyezi a köznevelési tankönyvfejlesztés, - előállítás 
egészét, állami felelősségként értelmezi a tankönyvek előállítását, rendelkezik az Oktatáskutató- és 
Fejlesztő Intézetről, a Nemzeti Tankönyvtanácsról, amely a legmagasabb állami garancia lesz majd 
a tankönyvek magas minőségére. Összhangba hozza a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait az új szabályozással. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1.§-hoz 

Rendelkezik a törvény hatályáról, meghatározza, hogy mely köznevelési intézménytípusokra, 
mely természetes és jogi személyekre terjed ki a törvény hatálya. 

A 2. §-hoz 

Nevesíti, hogy a köznevelés tankönyvellátása állami feladat, amelynek működtetésért az oktatásért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős. A köznevelés országos tankönyvellátását a 
Nemzeti Tankönyvtanács közreműködésével az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: 
OFI) látja el. Az OFI ellátási felelőssége mellett kell megszervezni. Lehetőség nyílik arra is, hogy a 
miniszter úgynevezett kísérleti tankönyvfejlesztés keretében fejlesszen ki új tankönyveket, amelyek 
nyomdai előállítása az OFI közreműködésével történne. Erre az utóbbi eljárásra jelenleg is adott a 
lehetőség, ugyanakkor törvényi szintre emelése indokolt, figyelemmel arra, hogy az új tankönyvek 
fejlesztését és az iskolák részére történő biztosítását így lehet garantálni. A törvényjavaslat is 
tartalmazza a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII . törvény (a továbbiakban: Tpr.) 
jelenleg hatályos azon rendelkezését, amely szerint a miniszter tankönyvfejlesztési pályázatot is 
kiírhat nem állami tankönyvkiadók részére annak érdekében, hogy olyan tankönyvi 
hiányterületeken, ahol az OFI adott évben fennálló lehetőségei alapján nem fejleszt még 
tankönyvet, más kiadók fejlesztései is bekerülhessenek a köznevelés tankönyvellátásába. 

A 3. §-hoz 

Meghatározza az új értelmező rendelkezések körét. Új elemként beépíti a kísérleti tankönyv 
fogalmát, a közismereti tankönyvet, bevezeti a pedagógusok munkáját segítő és szabadon 
választható pedagógus-kézikönyv fogalmát és új és pontosabb tartalommal látja el a jelenleg a 
tankönyvpiaci eljárás keretei között alkalmazott fogalmakat. 

A 4. §-hoz 

A rendelkezések meghatározzák az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: Intézet) 
alapfeladataival kapcsolatos olyan főbb szabályokat, amelyek szabályozása törvényi szinten 
indokolt. Lényeges eleme a rendelkezéseknek, hogy az Intézet a tárgyévet követ ő évre vonatkozó 
fejlesztési tervet köteles készíteni, amelynek miniszter általi jóváhagyásával megteremti az Intézet 
kísérleti tankönyvfejlesztési programokban történő részvételének garanciális feltételét, valamint az 
alapot - és hozzá a fedezetet - arra vonatkozóan, hogy az állam végezze el a köznevelési 
tankönyvfejlesztések nagyobb részét. 

A 5-6. §-hoz 

Garanciális szabályokat határoz meg a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Könyvtárellátó) működésével, alapfeladataival 
kapcsolatban. Pontosabb szövegezéssel átülteti az új törvénybe a Tpr.-be már beépített szabályozási 
elveket, meghatározza, hogy a köznevelési tankönyvek terjesztését az állam a Könyvtárellátón 
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keresztül látja el. A törvényjavaslat megteremti annak a lehetőségét is, hogy a Könyvtárellátó az 
országos tankönyvterjesztésbe bevonjon más teljesítési segédet is, amennyiben az indokolt. 

A 7-8. §-hoz 

Meghatározza a Nemzeti Tankönyvtanács létrehozásával, működésével kapcsolatos szabályokat. 
Fontos jogalkotói szándék, hogy azok a szakmai szervezetek, köztestületek, amelyek a 
közneveléssel kapcsolatban állnak, delegálási jogot kapjanak. Rendelkezik a tervezet arról is, hogy 
a Tanács titkársági feladatait a Kormány által rendeletben kijelölt közigazgatási szerv látja el, és 
segíti a Nemzeti Tankönyvtanács működését. A Nemzeti Tankönyvtanács feladatai közül kiemelt 
jelentőségű, hogy a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során Felülvizsgálati Bizottság létrehozásával 
ellátja beadott és első fokon elutasított tankönyvé nyilvánítási kérelmek esetében a felülvizsgálatot. 

A 9-10. §-hoz 

Meghatározza a tankönyvvé nyilvánítási, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás lépéseit, a 
tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárás folyamatát, az abban közreműködőket 
nevesíti. Meghatározza, kik nyújthatnak be a jövőben tankönyvvé továbbá pedagógus-kézikönyvvé 
nyilvánítás iránti kérelmet. Rendelkezik arról, hogy főszabály szerint az iskolai oktatás adott 
évfolyamához csak a tankönyvjegyzéken szereplő legfeljebb kettő tankönyv közül lehet rendelni. 

A 11-12. §-hoz 

Rendelkezik arról, hogy a miniszter nyilvános pályázatot is hirdethet abból a célból, hogy a 
köznevelés tankönyvellátást segítse, bevonva a kiadással üzletszerűen foglalkozó kiadókat. 
Megtartja a javaslat azokat a szabályokat, amelyek a Tpr.-ben is megtalálhatók, így a kis 
példányszámú tankönyvek vagy a szakképzés és a nemzetiségi tankönyvellátás sajátosságait. 

A 13. §-hoz 

A hivatalos köznevelési tankönyvjegyzék összeállításának szabályaira, a tankönyvjegyzék 
gondozására vonatkozó szabályokat tartalmaz. 

A 14-15. §-hoz 

Bár a törvényjavaslat elsősorban a tankönyvellátásban prioritást élvező Intézet útján tervezi a 
köznevelés tankönyvellátásnak legnagyobb területét megszervezni, indokolt megtartani azt a 
mechanizmust is, amely lehetővé teszi az üzleti alapon és magántulajdonban álló kiadók részére is a 
köznevelés tankönyvellátásába, pedagóguskézikönyv-ellátásba történő bekapcsolódást. Ezzel együtt 
szükséges a tankönyvek legmagasabb fogyasztói árára vonatkozó jelenlegi szabályozási kereteket 
fenntartani, ezért a tervezet a hatályos szabályozás több elemét átemeli az új szabályok közé, ezzel 
is biztosítva, hogy a köznevelésben a tankönyvek árai államilag felülről korlátozottak 
maradhassanak a szülők, iskolák anyagi terheinek csökkentése érdekében. 

A 16-19.§-hoz 

A köznevelésben érintett tanulók között nagyon sok az olyan, aki hátrányos helyzetű, tartósan 
beteg, sajátos nevelési igényű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve három 
vagy több gyermeket nevelő családban él, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
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részesül. Ezen tanulók számára az állam jelenleg garantálja az ingyenes tankönyvellátást, és ezt a 
jövőben is fenn kell tartani annak érdekében, hogy a társadalmilag hátrányos helyzetűek állami 
támogatása megvalósuljon, és ezáltal a társadalmi leszakadásukat az állam megakadályozza. Az 
állami támogatás meghatározásának elveit, a fenntartók támogatásának módját, továbbá a támogatás 
iskolai felhasználásának szabályait tartalmazzák a rendelkezések. Fontos garanciális szabályként 
beépítésre kerül az az új elem, ami a fenntartó egyetértéséhez köti az iskola tankönyvválasztását. 
Ezzel garantálható, hogy az iskola, továbbá a fenntartója között az állami támogatás igénylése és 
felhasználása vonatkozásában együttműködés és közös felelősségvállalás jöhessen létre. A fenntartó 
mint az iskola működésének finanszírozója jogot kap arra, hogy segítsen költségvetési szempontból 
optimalizálni az iskola tankönyvválasztását. 

A 20-23. §-hoz 

A Tpr. alapján folyó iskolai tankönyvrendelés megfelelően működik, ezért annak legtöbb eljárási 
szabálya beépítésre kerül az új törvényi szabályok közé. A szabályok közé beépítésre kerülnek azok 
az elemek, amelyek az iskolai tankönyvkölcsönzés és az iskolai tartós tankönyvellátás elveiről 
rendelkeznek. 

A 24-30. §-hoz 

Az iskolai tankönyvellátást országos szinten jelenleg az állami tulajdonú Könyvtárellátó végzi. 
Létrehozásával és az állam koordináló szerepével megvalósult az állami felelősség rendszere ettől a 
tanévtől kezdve. Az új rendszer fenntartása továbbra is indokolt, viszont pontosításra kerül a 
személyes adatok köre, az adatkezelés és adattovábbítás szabályrendszere. Világossá teszik a 
rendelkezések, hogy az állami résztvevők hármasa (az Intézet, a Nemzeti Tankönyvtanács, a 
Könyvtárellátó) a megosztott felelősség elve alapján, valamint a kölcsönös együttműködés és a 
harmonikus együttműködésben rejlő szinergiák kihasználása révén megteremti a lehetőséget arra, 
hogy az állami tankönyv-előállítás, az állami szakmai kontroll, az állami tankönyvterjesztés 
együttesen az állami felelősség elvére építve minden tanuló és iskola részére megnyugtatóan 
biztosítsa a jó színvonalú tankönyvekkel történő ellátást. 

A 31. §-hoz 

A felhatalmazó rendelkezések meghatározzák azokat a részterületeket, amelyekre vonatkozóan a 
kormánynak, valamint az oktatásért, továbbá a szakképzésért felelős miniszternek 
részletszabályokat kell alkotnia. 

A 32. §-hoz 

Rendelkezik az új törvény hatálybalépéséről. Az új szabályok hatálybalépésének időpontja 2014. 
január 1., ezzel jogi értelemben is megszűnik a piaci elvekre épülő tankönyvellátás, és megvalósul 
az állam teljeskörű felelősségére épülő köznevelési tankönyvfejlesztés és -ellátás. 

A 33-35. §-hoz 

Rendelkezik azokról az átmeneti szabályokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindaddig, amíg 
az Intézet nem tudja biztosítani az összes új tankönyvet, a többi kiadó pályázati úton 
bekapcsolódhasson a tankönyvellátás országos rendszerébe. 
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Rendelkezni kell a jelenleg hatályos jogszabályok alapján megkezdett tankönyvvé nyilvánítási 
eljárásokról, valamint a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének a jogutóddal történő 
átalakításáról vagy megszüntetéséről. A rendelkezések ezeket a kérdéseket is szabályozzák. 

Az 36-37. §-hoz 

Az új törvény hatálybalépésével szükségessé váló módosító rendelkezéseket tartalmazza. 
Rendelkezik a Tpr. és más jogszabály, illetve jogszabályhely hatályon kívül helyezésér ő l . 

A 38. §-hoz 

Rendelkezik a nemzeti köznevelési törvény 2011. évi kihirdetésekor jogszabályba épített, a 
hároméves korú gyermekek 2014. szeptembertől kezdődő kötelező óvodáztatásának 
visszaállításáról is. 
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