KTE véleményezése a Tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról
9671/2007.
A Könyvtárostanárok Egyesülete kiemelten figyelemmel kíséri a tankönyvellátás
rendjével kapcsolatos törvényeket és azok változásait. Jelen törvényi módosításokkal
kapcsolatban állásfoglalásunkat az alábbiakban foglaltuk össze.
 A tartalmi összefoglalóban a tankönyvként való forgalmazás feltételeivel egyetértünk
– viszont az itt kifejtettek ellentmondásban állnak a Részletes indoklásban írottakkal
(9. §-hoz): „… a jövőben csak a tankönyvjegyzéken szereplő könyvet lehet az
iskolákban forgalmazni, mint tankönyvet.” Ha ez a tankönyvválasztás eddigi
szabadságát korlátozni kívánja, azt szakmai szempontból aggályosnak tartjuk. Úgy
véljük, az eddigi gyakorlat ebben a kérdésben jobban kezelte pl. a nyelvoktatás, a
tagozatos oktatás tankönyvválasztási problémáit: amennyiben az adott tantervhez
legjobban illeszkedő, tankönyvként használt, ám a tankönyvjegyzéken nem szereplő
könyv beszerzését az iskolaszék, a szülői munkaközösséggel történő egyeztetés után
engedélyezhette. Ha a változások ilyen formában kerülnek bevezetésre, várhatóan
súlyos problémák lépnek fel a speciális tantervekkel dolgozó iskolák esetében, és a
szabad tankönyvválasztás joga, a tanári szabadság is sérül ezzel.
 Üdvözöljük az árkorlát megállapítását, és azzal is egyetértünk, hogy csak a
tankönyvvé minősített könyvekre lehessen fordítani az állami támogatást.
 A tankönyvek visszavásárlása és újraértékesítése szerintünk az iskolákat túlzottan
nagy teherrel sújtaná: a tankönyvtámogatások elosztása, a tankönyvek megrendelése, a
tankönyvellátás megszervezése is éppen eléggé megnövelte az adminisztrációs
terheiket – miközben csökkenő státuszokkal dolgoznak. Nem látjuk akadályát azonban
annak, hogy a felesleges használt tankönyveket adományként begyűjtsék, és
ingyenesen újra hasznosítsák a rendszerben, hiszen ezt eddig is megtették sok esetben.
A törvény módosítását e ponton kidolgozatlannak érezzük – az ilyen esetek később
sok anomália elindítói lehetnek: pénzkezelési problémák, szülők indokolatlan
elvárásai a visszavásárlás tekintetében, stb. Úgy véljük, a cél: a hatékonyabb
gazdálkodás a visszavásárlás bonyodalmai nélkül is megvalósítható.
 A 8. § (10) bekezdésében kifejtetteket (normatív hozzájárulás az iskolai könyvtárak
számára tartós tankönyvek és kötelező olvasmányok beszerzésére) csak üdvözölni
tudjuk, ám a korábbi meghatározás, amely mindezt százalékos arányban fejezte ki,
hatékonyabbnak bizonyult – főként, amíg az ÁSZ vizsgálatai ennek ellenőrzésére is
kiterjedtek. Mindezért javasolnánk a százalékos arány rögzítését megtartani.
 Ha jól értelmezzük, a módosítás szövegének 9. oldalán formai hiba van, amennyiben
kétszer szerepel a 8.§.
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