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A Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének állásfoglalása
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló módosításról

Számos nyelvtanár kolléga fordult Egyesületünkhöz azzal a problémával, hogy az egyes
oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 308/2018. (XII. 27.)
Kormányrendelet értelmében a 2019/2020. tanévre már nem rendelheti meg a korábban
jól bevált, a modern idegen nyelvi tantárgypedagógia elvárásainak messzemenően megfelelő,
valamint a közös európai referenciakerettel összhangban álló német nyelvkönyvcsaládokat.
A rendelet 9/H. § (1) értelmében ugyanis a könyv tankönyvvé nyilvánításának időbeli
hatálya annak a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyik a határozat véglegessé válását
követő ötödik naptári évben fejeződik be. Így a jelenleg még tankönyvjegyzéken szereplő,
sokak által kedvelt és használt német nyelvkönyvcsaládok, melyeket 2013-ban nyilvánítottak
tankönyvvé,

2019-ben

csak

meghosszabbítás

után

maradhatnának

a

hivatalos

tankönyvjegyzéken.
A 2018. december 27-én kiadott Kormányrendelet 9/L. § (1) kimondja azonban azt is, hogy a
tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására kizárólag
a) a tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek,
b) a nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret tantárgyakhoz készült, az önálló
fejlesztésű nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, a magyar nyelven jóváhagyott
tankönyvek nemzetiségi nyelvre történő fordítása,
c) a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvek,
valamint
d) a szakképzési tankönyvek esetében van lehetőség.

Ez azt jelenti, hogy az érintett kiadók nem kérhetik az említett nyelvkönyvcsaládok esetében a
tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítását. Ez az általános iskolákban (nem számolva
azokkal az osztályokkal, ahol 4. évfolyam előtt került bevezetésre az első idegen nyelv
tanítása) minden 5–8. évfolyamos, illetve a középiskolák 10–12. évfolyamos tanulói esetében
azt jelentené, hogy az eddig használt, bevált tankönyvcsaládról egy másik, teljesen más
koncepciót követő tankönyvcsaládra kellene átállni.
Még ha a szakmai szempontoktól el is tekintenénk, mindenképpen aggályosnak tartjuk, hogy
az ingyenes tankönyvellátás miatt az új tankönyveket az iskoláknak kellene biztosítani, de
erre a jelenlegi költségvetési törvényben semmilyen forrás sincs elkülönítve.
Az elmúlt években a törvényi előírásoknak megfelelően az iskolai könyvtárak folyamatosan
fejlesztették az ún. tartós tankönyvek állományát. Ezt a jelentős mennyiségű nyelvkönyvet a
jövőben nem lehet alkalmazni, hiszen a tankönyvekhez szervesen kapcsolódó, nem tartós
tankönyvnek minősülő munkafüzetek már nem fognak szerepelni az új tankönyvjegyzéken.
Egyesületünk elnöksége az új Nemzeti alaptanterv elfogadásáig és bevezetéséig tartó
időszakra egy átmeneti szabályozást javasol kompromisszumos megoldásnak, mely
kimondja, hogy azok a nyelvkönyvek, amelyek 2013-ban megfeleltek a tankönyvvé
nyilvánítási eljárás feltételeinek, az új Nemzeti alaptanterv hatályba lépéséig a
tankönyvjegyzéken maradhassanak, és cseréjükre csak az új Nemzeti alaptanterv bevezetése
után, felmenő rendszerben kerüljön sor.
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