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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett „Tejesen mindegy, hogy a tanárok milyen történelmi atlaszt kérnek, úgyis
Önök döntik el milyet kapnak?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter ú r
megbízásából — az alábbi választ adom.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) a kísérleti tankönyvek mellet t
általános iskolai és középiskolai kísérleti történelmi és földrajzi atlaszokat is fejleszt . Az OFI
négy ilyen kísérleti atlaszt készített el a TÁMOP 3 .1 .2-B kiemelt projekt keretében, melyek
történelem és földrajz/természetismeret tantárgyakhoz készültek felső tagozatos és
középiskolai használatra. A kiadványok átestek a hatályos jogszabályoknak megfelel ő
engedélyezési eljáráson . Az' OFI célja, hogy a tanulókhoz kifogástalan minőségű atlaszok
juthassanak el . A kísérleti tankönyvfejlesztés, különösen fontos lehet őség az atlaszok
fejlesztése szempontjából is, mert a bevezetés során a pedagógusok, tanulók és szül ők értékes
észrevételeit lehet beépíteni a véglegesítés során .

A 2015/2016-os tanév tankönyvellátási id őszakában, az alap-és pótrendelés tekintetében a z
OFI által fejlesztett történelmi atlaszokból 3419 iskolába, összesen 192284 darabot szállítot t
ki a KELLO .

Nem az OFI által fejlesztett, más típusú történelmi atlaszt 1574 iskolában rendeltek, összese n
58673 darabot, melyeket a KELLO a megrendelésnek megfelelően határidőre kiszállított .
Azaz megállapítható, hogy téves az az állítás, amely szerint a tanévre számos iskolába nem a
helyben oktató tanárok által megrendelt történelmi atlaszokat szállította ki a KELLO, minde n
esetben az iskolai megrendelések alapján szállított .

A 2017 . január 1-tő l hatályos, az érettségi vizsga részletes követelményeir ől szóló 40/2002 .
(V. 24.) OM rendelet szerint történelemből a középszintű írásbeli vizsgán a következ ő
segédeszközök használhatók :

„Vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felel ős
szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz ,
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amelyről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány
helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot m űködtető intézmény biztosít. "

Az Ön által említett történelem atlaszok a rendelet két fontos kérdésére adnak választ .
Egyrészt már ezen el őírások szerint készültek, azaz kronológiai adattáblázatot ne m
tartalmaznak. Másrészt bár az atlaszt a vizsgákon a vizsgázónak kell biztosítania, ám a
vizsgáztató iskolák számára az OFI az általa kiadott atlaszokból 2016 . szeptember 1-ig ki fog
szállítani annyi példányt, amennyi a vizsgáztatáshoz szükséges . Ezeket az iskola átadhatja
segítségül a vizsgázó részére, így a vizsgázók egyenlő esélyekkel indulhatnak a vizsgákon .

Budapest, 2015 . október 26 .
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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n
(Jobbik) országgyűlési képviselő „ Teljesen mindegy, hogy a tanárok milyen történelmi atlasz t
kérnek, úgyis Önök döntik el milyet kapnak?” című , K/6555. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . október 26 .
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