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Az oktatási minisztérium olyan törvényterveze-

tet terjesztett elő, amelynek értelmében a Di-

daktikai és Pedagógiai Könyvkiadó teljes egé-

szében átvenné a tankönyvek kiadását jövőtől. A 

tankönyv-előállítás államosításának tervét Liviu 

Pop tanügyminiszter is megerősítette azon a vi-

deokonferencián, amelyre a sajtó képviselői is 

hivatalosak voltak. Az erdélyi kiadók úgy vélik, 

ezzel nemcsak a szabad piacgazdaság elvei sé-

rülnek, hanem az oktatás színvonalán is érződni 

fog a versengés hiánya.

Az elhúzódó tankönyv-
kiadásra és a sokszor 
késve megjelenő kiad-

ványokra hivatkozva monopo-
lizálná az állam a hazai tan-
könyv-előállítást, amely azt je-
lentené, hogy jövőtől nem köz-
beszerzési eljárás formájá-
ban kapnának lehetőséget a ki-
adók a nyomtatásra, hanem a 
tanügyminisztérium választa-
ná ki, hogy melyik kiadó állít-
hatná elő azokat. A tanügymi-
niszter bejelentése szerint a 
tankönyvszerzők személyét il-
letően írnának ki versenyt, de 
a kiadás és a nyomtatás álla-
mi kézben lenne. „A sürgős-
ségi kormányrendelet megje-
lenése után megszervezzük 
a szerzők versenyét, nem pe-
dig a kiadókét, éspedig két vo-
nalon: egyik az új program-
ban lévő 6–8. osztályosok ki-
adványaira, illetve a még nem 
licitált 1–4. osztályosok tan-
könyveire vonatkozóan” – idé-
zi a Zi de Zi napilap Liviu Pop 
tanügyminiszert, aki ezt azon 
a videokonferencián jelentet-
te be, amelyen a Maros Megyei 
Tanfelügyelőség vezetősége és 
a sajtó képviselői is jelen vol-
tak. Azt is pontosította a szak-
tárca vezetője, hogy a kiadást 
átadnák a Didaktikai és Peda-

gógiai Könyvkiadónak, a nyom-
tatást pedig a Hivatalos Köz-
löny vagy az Országos Nyom-
da végezné, amelyek állami in-
tézmények.

Ha idejében kiírnák 
a pályázatokat

Sokszor előfordult tanévkez-
dések előtt, hogy nem jelentek 
meg idejében a tankönyvek, ám 
ez legtöbbször nem azért volt, 
mert a kiadók nem dolgoztak, 
hanem mert óvásokba ütköztek 
ezek előkészítése során. Varga 
Károly, a Corvin Kiadó igazga-
tója lapunk megkeresésére ki-
fejtette, úgy véli, ezzel az in-
tézkedéssel nagyon mélyre fog 
süllyedni az oktatás színvona-
la, hiszen a versenyhelyzetben 
voltak összehasonlítási alapok, 
volt választék, ezután pedig az 
fogja megkapni a kiadás lehető-
ségét, akit a minisztérium meg-
felelőnek talál. A dévai Corvin 
Kiadó több mint húsz éve fog-
lalkozik tankönyvek és peda-
gógiai segédanyagok kiadásá-
val. „Úgy érzem, megyünk visz-
szafele a kommunizmusba, tel-
jes szakmaiatlanságot tükröz 
ez az intézkedés. Ha időben 
meghirdetnék a pályázatokat 
és a tantervet, akkor nem kés-

nének a kiadók sem. Romániá-
ban csupán 2-3 hónapot adnak 
egy-egy tankönyv elkészítésé-
re, míg Franciaországban más-
fél év van erre. Ez idő alatt lehet 
óvni is, ha kell, azaz idejében el 
lehet készíteni a kiadványokat. 
Ez egy közbeszerzési eljárás, 
tehát ha valaki úgy érzi, hogy 
kizárták a versenyből valami-
ért, akkor óvhat, erre kellene 
számítania a minisztériumnak 
is, és legalább egy évvel koráb-
ban kellene kiírnia a pályáza-
tot, hogy idejében le lehessen 
zárni a folyamatot” – fogalma-
zott  Varga Károly. Mint mond-
ta, a piacgazdaságra nem jel-
lemző, hogy egyik napról a má-
sikra megváltozzanak a szabá-
lyok, hiszen hosszú távon kell 
gondolkodni, a szerződéseket 

is hosszú távra kötik a szerzők-
kel. A tankönyvnyomtatás álla-
mosítása egyébként jelentős pi-
aci kiesést vonna maga után a 
kiadók számára is, hiszen so-
kat költöttek fejlesztésre, mun-
katársak képzésére, felszerelt-
ségre, azért, hogy a miniszté-
rium folyton változó és magas 
elvárásainak megfeleljenek, 
ilyen volt például a tankönyvek 
digitalizálása is – magyarázta 
az igazgató.

Jobbat vár az új rendszertől

Magyari Tivadar, az RMDSZ 
ügyvezető elnökségének okta-
tásügyi felelőse valamivel de-
rűlátóbb a témában, úgy véli, 
szükség lesz egy jó szakmai 
háttérrel rendelkező magyar 

szerkesztői csapatra ahhoz, 
hogy színvonalas magyar tan-
könyvek szülessenek a jövőben 
is. „Mivel a mostani rendszer 
bonyolultsága nem kedvezett 
a magyar nyelvű tankönyvek 
ügyének, az új rendszertől job-
bat várunk, de ennek az a fel-
tétele, hogy az eddigieknél job-
ban figyeljenek oda a kisebb-
ségi nyelveken írt tankönyvek-
re. Szükséges lesz egy erős, jó 
szakmai hátterű magyar szer-
kesztői csapatra is ebben a ki-
adóban. Eleve a régi rendszer 
sem lett volna rossz, de sajnos 
az állami és a piaci kör viszo-
nyát nem tudták kellőképpen 
megszervezni” – nyilatkozta a 
Vásárhelyi Hírlapnak Magyari 
Tivadar.
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Az oktatás színvonalának romlásához vezetne a versenyhelyzet megszűnése?

Központosítanák a tankönyvkiadást

Az oktatási minisztérium választaná ki, hogy melyik kiadó állíthatná elő a tankönyveket
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Németh Zsolt: az ET megvédte a kisebbségi oktatási rendszert Ukrajnában
Az Európa Tanács Parla-

menti Közgyűlése (PACE) 80 
százalékos többséggel elfo-
gadta az új ukrán oktatási tör-
vényt érintő sürgősségi ha-
tározatot, amellyel az Euró-
pa Tanács (ET) megvédte a 
meglévő kisebbségi oktatá-
si rendszert Ukrajnában – kö-
zölte Németh Zsolt, az Or-
szággyűlés külügyi bizottsá-
gának fideszes elnöke csütör-
tökön az MTI-nek telefonon 
adott nyilatkozatában. Németh 
Zsolt elmondta, az ukrán ok-
tatási törvénnyel kapcsolatos 
strasbourgi vita után elfoga-
dott határozat alapján szüksé-
gesnek látja, hogy javuljanak 
az államnyelv oktatásának fel-
tételei, de nem tartja indokolt-
nak átalakítani és kétnyelvű-
vé tenni az oktatást az állam-
nyelv tanításának érdekében. 
A tanács véleménye szerint a 
meglévő egynyelvű kisebbsé-
gi oktatási rendszer közepette 

kell javítani az államnyelv ta-
nításának feltételein – mond-
ta a politikus. Elmondta, az 

Európa Tanács és a közép-
európai országok is támogat-
ják Ukrajnát az Oroszország-

gal kialakult konfliktusban te-
rületi integritásának megőrzé-
se és szuverenitása gyakorlá-
sa érdekében, ugyanakkor ér-
tetlenül állnak azon kormány-
zati törekvések előtt, amelyek 
az oktatási törvénnyel destabi-
lizálni kívánják a szomszédos 
országokkal és a területén élő 
nemzeti kisebbségekkel kiala-
kított kapcsolatokat.

 Az ET egyértelműen ellenzi, 
hogy Kijev növelje a szomszé-
dos országok közötti feszült-
séget és azon az állásponton 
van, hogy a régió országai-
nak együtt kell működniük an-
nak érdekében, hogy az euró-
pai értékek gyökeret verjenek 
és megerősödjenek Ukrajná-
ban. Az elfogadott határozat 
továbbá elvárja, hogy Ukrajna 
hajtsa végre az elfogadott tör-
vény módosítását az Európa 
Tanács alkotmányjogi szakér-
tőkből álló testületének, a Ve-
lencei Bizottság elvárásainak 

megfelelően. A magyar kez-
deményezésre lefolytatott vi-
ta eredménye az is, hogy Petro 
Porosenko ukrán elnök szer-
dán elmondott strasbourgi be-
szédében nyitottnak mutatko-
zott a szabályozás felülvizs-
gálatára – húzta alá Németh 
Zsolt. Hozzátette, Thorbjorn 
Jagland, az Európa Tanács fő-
titkára a szervezet minden ki-
sebbségek védelmét szolgáló 
eszközét felajánlotta a kárpát-
aljai magyar oktatási rendszer 
védelmében.

Andres Herkel észt néppár-
ti képviselő, a PACE jelentés-
tevője a vita során kijelentet-
te, az új ukrán oktatási tör-
vény nem teremt megfelelő 
egyensúlyt a nemzeti kisebb-
ségek nyelve és az ország hi-
vatalos nyelve között, a szabá-
lyozás ilyen formájában nagy-
ban akadályozza a nemzeti ki-
sebbségek anyanyelven törté-
nő tanítását.

Németh Zsolt elégedett a strasbourgi döntéssel




