Miniszteri felhívás
kiadók részére tankönyvek előállítására

Az emberi erőforrások minisztere nyilvános felhívást tesz közzé a köznevelésben alkalmazható
tankönyvek elkészítésére.
1. A felhívás célja
Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 93/D. §. (2) bekezdése alapján felhívást tesz
közzé a köznevelés tankönyvellátásában résztvevő kiadók részére, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat),
továbbá a Nat alapján fejlesztett, a miniszter által készített és a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: kerettanterv)
és a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI
rendelettel (a továbbiakban: kerettanterv a két tanítási nyelvű oktatáshoz) kiadott kerettantervek
tantárgyaihoz igazodó tankönyvek előállítására. A miniszter e nyilvános felhívás eredményeként
fejlesztett, tankönyvvé nyilvánított és tankönyvjegyzéken keresztül megrendelhető új tankönyvekkel
kívánja elősegíteni a hatályos tantervi szabályozást, ezen keresztül emelni a magyar oktatási rendszer
minőségét.
2. A felhívás tárgya
A felhívásra a kerettantervek tantárgyainak a köznevelési törvény, valamint az 501/2013. (XII. 29.)
Korm. rendeletnek (továbbiakban: tankönyvrendelet) megfelelő könyv és munkafüzet nyújtható be a
következő tantárgyakhoz és évfolyamokhoz:
ELSŐ IDEGEN NYELV
Német nyelv
 Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára (kerettanterv 1. melléklet 1.2) – 4.
évfolyamon
 Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára (kerettanterv 2. melléklet 2.2)
 Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi oktatáshoz a 9-12. évfolyam
számára (kerettanterv a két tanítási nyelvű oktatáshoz 3. melléklet)
 Emelt szint a 9-12. évfolyam számára (kerettanterv 3. melléklet 3.3) – 9., 10., 11. és 12.
évfolyamon;
 A Nat alapján szabad órakeret terhére megvalósítható választható tantárgy – 1., 2. és 3.
évfolyamon
Angol nyelv
 Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz az 1-8. évfolyam
számára (kerettanterv a két tanítási nyelvű oktatáshoz 2. melléklet) – 2., 3., 4. és 5.
évfolyamon
 Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi oktatáshoz a 9-12. évfolyam
számára (kerettanterv a két tanítási nyelvű oktatáshoz 3. melléklet)- 11. és 12. évfolyamon
 Kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló középiskolai oktatáshoz 5-12, 7-12,
9-12. évfolyamok számára (kerettanterv 7. melléklet 7.1) – 9., 10., 11. és 12. évfolyamon

 Kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyamok (5/Ny, 7/Ny, 9/Ny) számára: (kerettanterv 7.
melléklet 7.1) – 9/Ny évfolyamra
 A Nat alapján szabad órakeret terhére megvalósítható választható tantárgy – 1., 2. és 3.
évfolyamon
 A Nat-ban meghatározott alapóraszámnál (a szabad órakeret terhére) magasabb óraszámban
tanított idegen nyelv – 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamon.
Francia nyelv
 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára (kerettanterv 2. melléklet 2.2)
 Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (kerettanterv 3. melléklet 3.2)
 Emelt szint 9-12. évfolyam számára (kerettanterv 3. melléklet 3.3)
 Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz az 1-8. évfolyam
számára (kerettanterv a két tanítási nyelvű oktatáshoz 2. melléklet)
 Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi oktatáshoz a 9-12. évfolyam
számára (kerettanterv a két tanítási nyelvű oktatáshoz 3. melléklet)
 Kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló középiskolai oktatáshoz 5-12, 7-12, 912. évfolyamok számára (kerettanterv 7. melléklet 7.1)
 Kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyamok (5/Ny, 7/Ny, 9/Ny) számára: (kerettanterv 7.
melléklet 7.1)
MÁSODIK IDEGEN NYELV
Német nyelv
 Második idegen nyelv a 9-12. évfolyam számára (kerettanterv 3. melléklet 3.2 II. idegen
nyelv)
Olasz nyelv, Spanyol nyelv, Orosz nyelv
 Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára (kerettanterv 4. melléklet 4.2)
o Második idegen nyelv 7-12. évfolyam és
o Második idegen nyelv 9-12. évfolyam számára
3. A felhívásra való benyújtás feltételei
A felhívásban nevesített kerettantervi tantárgyhoz a benyújtó készítse el a felhívás tartalmi és formai
követelményeinek, valamint a tankönyvrendeletnek megfelelő
a) könyvet többszínnyomásban,
b) munkafüzetet.
A pályázat keretében benyújtásra kerülő könyvek terjedelme legyen összhangban az életkorral és a
tartalommal, és ára feleljen meg a tankönyvrendelet legmagasabb iskolai terjesztési árról szóló 1-5.
mellékleteiben meghatározott árkorlátnak .
A felhívás általános feltétele, hogy a tankönyv:
 érvényesítse a Nat-ban megfogalmazott nemzeti-közösségi szemléletet az adott
műveltségterület feldolgozása által,
 módszertanában alkalmazza a pedagógia-tudomány területén végbement korszerűsítési
törekvéseket: segítse elő a használható tudás megszerzését a kompetenciák fejlesztése által;
legyen motivációs szemléletű, a tanulókat aktivitásra késztesse, ugyanakkor legyen alkalmas
a differenciálásra,
 tanításszervezési szempontból határozottan jelenjenek meg benne a tantervi szabályozással
összhangban álló és a szerkezeti és módszertani újításra, eredetiségre való törekvések,
feleljen meg a Bírálati szempontok a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban meghatározott bírálati
szempontsornak. A dokumentum az Oktatási Hivatal oldalán érhető el az alábbi címen:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/tankonyvve_nyilvanitas/utmutato_kiadoknak

A benyújtó vállalja, hogy a tankönyvvé nyilvánított könyvet és munkafüzetet
 az iskolai tankönyvrendelés alapján megfelelő példányszámban előállítja és a Könyvtárellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. által megszervezett iskolai tankönyvellátás keretei között
forgalmazza.
4. A tankönyvvé nyilvánítás
A miniszteri felhívás eredményeként elkészített új könyveket a kiadó benyújtja az Emberi
Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI).
Az EMMI a köznevelési törvény 93/C. § (3) bekezdésének megfelelően a Nemzeti Pedagógus
Kar véleményének kikérésével választ és megküldi az Oktatási Hivatal részére, ahol a
könyveket a tankönyvvé nyilvánításra vonatkozó tartalmi és formai követelmények teljesülése
esetén tankönyvvé nyilvánítják, majd a benyújtó kérelmére a tankönyvet felveszik a
tankönyvjegyzékre. A miniszteri felhívásra beérkezett tankönyvek tankönyvvé nyilvánításának
hatálya egyszeri ötéves időtartamra szól.
Az EMMI szakmai szempontok alapján dönt, mely könyvek akkreditációja kezdődhet meg. Ha a
tankönyvvé nyilvánítási eljárás elutasítással zárul, akkor az EMMI felhívhatja a többi kiadót, hogy
nyújtsák be az Oktatási Hivatalba a felhívásra megküldött, de ki nem választott könyveiket
tankönyvvé nyilvánításra.
A tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos eljárás hatósági
eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul, arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet;
 Az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet.
A miniszteri felhívással kapcsolatos feladatokat a minisztériumban a Köznevelési Tartalomfejlesztési
Főosztály látja el, mely szervezeti egység elérhetőségei a következők:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36 (1) 896 6054
A tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos hatósági
feladatokat az Oktatási Hivatalban a Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálya látja el.
A felhívás eredményeképpen kiválasztott kiadványok esetében a tankönyvvé nyilvánítási eljárás
megindításáért a kérelmezőnek a benyújtott könyv, munkafüzet, munkatankönyv esetén a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az
Oktatási Hivatal számlaszámára, amelyet az elbírálásba bevont szakértők díjazására és az
engedélyezési eljárás lebonyolításával összefüggő költségekre kell fordítani. A díjfizetési
kötelezettség csak a minisztérium által kiválasztott és az Oktatási Hivatal részére
továbbküldött kiadványok esetében áll fenn.

A benyújtás határideje: 2020. február 28.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma

