
2011 11/14 10 :38 FAX +36 1 441 5967

	
KULTURALIS BIZOTTSAG

	
CA 0003/000 9

Az Országgyű lés
Kulturális és sajtóbizottsága

Érkezett: 2[!,11 6° ú',1 la.

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k
Helyben

Tisztelt Elnök Úr

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján
a „Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról ”
szóló T/4656. számú törvényjavaslathoz — a Kulturális és sajtóbizottság az alább i

módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 14 . §-a a következők szerint módosul :

„14. §

(1) A tankönyvpiac rendjérő l szóló 2001 . évi XXXVII . törvény (a továbbiakban : Trtv.) 4 .	
(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(S) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történ ő
eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése ( a
továbbiakban: tankönyvellátás) állami közérdek ű feladat, melyet a magyar állama
Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt 	 Felelősségű Társaságon (a
továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül lát el . A Könyvtárellátó köteles biztosítani, hogya
tanuló legfeljebb a jegyzékben feltüntetett legmagasabb fo•yasztói áron (a továbbiakban :
iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz . Az iskola köteles biztosítani, hogya
tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében jusson hozzá a tankönyvhöz, a jelen törvény 8/A .
§-ában foglaltak szerint . Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi ad ó
összegét is .

(2) A Trtv. 8. § 12–13 . bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(12) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola – iogszabályban meghatározottak szerint,
elektronikus formában – megküldi a közoktatás 	 információs rendszerének ésa
Könyvtárellátónak. A Könyvtárellátó a közoktatás információs rendszere adatai alapjána
tankönyvrendeléseket összesíti, majd gondoskodik a tankönyvellátásról . A tankönyvellátá s
megszervezése során úgy köteles eljárni, hogy azzal a tankönyvellátás országos szinte n
leggazdaságosabb megvalósítását biztosítsa .

(13) A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában – a Könyvtárellátóval kötöt t
megállapodás alapján – közreműködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy
egyéb teljesítési segéd . Iskola a tankönyvellátás tárgyában szerz ődéses viszonyban (a
továbbiakban: tankönyvellátási szerződés) csak a Könyvtárellátóval állhat . A tankönyvellátási
szerződést minden év február utolsó munkanapfáig kell megkötni, illetve szükség szerin t
módosítani . Jogszabály határozza meg, hogy a Könyvtárellátó milyen módon köteles rész t
venni	 a	 tankönyvellátás	 feladatainak	 a	 végrehajtásában,	 a	 tankönyvkölcsönzés
megszervezésében."
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(3) A Trtv . 8/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép :

"8/A .	 § (I) Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása, amely 	 a
Könytárellátó által beszerzett és az iskolákhoz leszállított tankönyveknek a tanulók és a z
iskolai könyvtár részére történő átadását, a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlása és a
visszárú kezelés	 iskolán belüli	 feladatainak	 elátását,	 illetve az ehhez kapcsolódó
adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzését jelenti, az iskola feladata és felel őssége. Az
iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek
az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek . Az iskolai
tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve indokolt esetben a z
iskolán kívül . A hibás teljesítésért — a tankönyvek darabszám szerint történő átadását kivéve
a Könyvtárellátó felel ..

(2) Az iskolai tankönyvellátás feladatainak végrehajtására — ha arról vagy egy részéne k
elvégzéséről az iskola neki fel nem róható okból nem képes saját maga gondoskodni — a
Könyvtárellátó és az iskola a tankönyvellátási szerz ődés keretében megállapodik. Az iskolai
tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy
azok egy részét a Könyvtárellátó látja el_

(3) Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő
alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazta
tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv
használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság eze k
bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát . vált — az e tényről kiállított
iskolai	 igazolás	 felmutatásával	 —	 az	 úi	 iskolában	 alkalmazott	 tankönyvet	 a
tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni .

(4) Az iskola a Könyvtárellátótól átvett tankönyveket a Könyvtárellátó nevében értékesíti, a
beszedett vételárral elszámol a Könyvtárellátóval . A Könyvtárellátó az iskola által beszedet t
vételárából az iskola részére a Könyvtárellátó javaslata alapján az oktatásügyért felelős
miniszter által megállapított mértékű jutalékot az iskolai tankönyvellátás megszervezése é s
lebonyolítása jogcímén visszatéríti, amely az iskolai tankönyvellátás vagy az iskol a
működésének egyéb költségeire fordítandó ."

(4) A Trtv. 8/B. § 1—3 . bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

"(1) A tankönyvellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg, azzal a
megkötéssel, hogy a szerz ődésnek tartalmaznia kell :

a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát; a tankönyvforgalmazó azonosító
adatait (név, cím, székhely, adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve),

b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait ,
c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól ,
d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit,
e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, 	 illetve az iskola részéről (a

továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős) a tankönyvellátás végrehajtásáért felel ,
fi szükség esetén a használt tankönyvek visszavásárlásával és forgalmazásával kapcsolato s

feladatmegosztást,
g) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belép ő tanulók

ellátására.
(2) Ha az iskolai tankönyvellátásban a Könyvtárellátó a 8/A .	 (2) bekezdés szerint

közreműködik, az iskola
a) a Könyvtárellátónak átadja a tanulóknak a (3) bekezdésben felsorolt adatait, a

tankönyvek tanulókra lebontott címlistájával ,
b) tájékoztatja a tanulót, a kiskorú tanuló szülőiét a tankönyv értékesítésének helyszínéről ,

valamint az értékesítés időpontjairól,
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c)	 a	 tankönyvellátási	 szerződésben meghatározottak szerint helyet biztosít a z

értékesítéshez, illetve a tankönyvek biztonságos őrzéséhez .
‘(3)_A tankönyvellátási szerződés keretei között a Könyvtárellátó és — kizárölag az iskolai

tankönyvellátásban való közreműködése körében — annak teljesítési segéde jogosult
nyilvántartani a tanulók következő személyes adatait: a tanuló neve, diákigazolványának
száma, ha a tanulónak nincs diákigazolványa az anyja neve és a születési ideje, tovább á
minden tanuló esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek, illetve a
vételhez kapott támogatás összege . A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékbe n
meghatározott	 áron	 történő 	 tankönyvvásárláshoz 	 való	 jogosultság	 megállapítására
használhatók fel . Az e bekezdés alapján átadott személyes adatok az átadásuk napját követ ő
tizenkettő hónapig tárolhatók."

(5) A Trtv. 8/C.	 1-2. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

"(1) Ha az iskola a tankönyvek megvásárlásához pénzben támogatást biztosít a tanul ó
részére, az erről szóló értesítést megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szül őnek ésa
Könyvtárellátónak. Az iskola által nyújtott támogatással megvásárolt tankönyv — jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában — a tanuló tulajdonába kerül .
(2) A tankönyvtámogatás összegét az iskola a Könyvtárellátónak utalja át . "

(6) A Trtv. 8/F. § helyébe az alábbi rendelkezés lép :

"8/F .	 (1) A Könyvtárellátó az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez nem vehe t
igénybe olyan teljesítési segédet, amelyben a Könyvtárellátó vezet ő i megbízással rendelkez ő
alkalmazottja, valamint a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója üzletrésszel
rendelkezik, vagy részt vesz az ügyvezetésében, a felügyel ő bizottságában, továbbá amellyel
az	 iskola	 vezetői megbízással	 rendelkező 	 alkalmazottja munkavégzésre	 irányuló
jogviszonyban áll .

(2) Nem vehet részt az iskolai tankönyvrendelés elkészítésében és az iskolai
tankönyvellátás megszervezésében az iskolának az az alkalmazottja, aki a Könyvtárellátóval
munkavégzésre irányuló jogviszonvban áll .

(3) Az iskolai tankönyvválasztásban közrem űködő pedagógus és az iskolai tankönyvellátá s
szervezésben közrem űködő személy a Könyvtárellátótól és teljesítési segédjétől juttatást,
kedvezményt semmilyen formában nem fogadhat el ."

(7) A Trtv . 28. § (1) bekezdésének e) pontja törlésre kerül .

,(_$_) A [tankönyvpiac rendjérő l szóló 2001. évi XXXVII. törvényjTrtv . 30. (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 46-51/A. §-a szerinti
fogyasztóvédelmi eljárás indítható az ellen, aki nem tagja a Testületnek és nem tartja meg a
tankönyvforgalmazói vagy tankönyvkiadói tevékenységre vonatkozó elő írásokat . A
fogyasztóvédelmi bírságot a fogyasztóvédelemrő l szóló 1997 . évi CLV. törvény 48 . § (3)
bekezdésében megjelölt számlára kell befizetni .'
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Indokolá s
A jelen módosító javaslattal elérni kívánt törvényalkotói cél annak biztosítása, hogy a
tankönyvkiválasztás a közoktatási intézmények szintjén kizárólag oktatásszakmai szemponto k
alapján történjen; a tankönyvek értékesítésének piaca megnyíljon valamennyi könyvkiadó é s
könyvforgalmazó, illetve könyvértékesít ő vállalkozás számára ; a tankönyvek egységesített,
központi beszerzésével a tankönyv-megrendel ő i pozíció erősödjön, ezáltal megfelel ő alkupozíciót
biztosítva a tankönyv-megrendelői oldalon a könyvkiadókkal, forgalmazókkal és kereskedőkkel
szemben; illetve hogy a meger ősödött megrendelő i pozícióból történő versenyeztetés révén a
tankönyvellátás átláthatósága erősödjön .

A jelen módosítással felálló új rendszerben az iskolák a tankönyvjegyzékb ől minden évben
kiválasztják a beszerezni kívánt tankönyveket és meghatározzák a szükséges darabszámot ,
igényüket pedig a közoktatás információs rendszerén keresztül (KJR) a Könyvtárellátó összesíti .
A Könyvtárellátó az iskolák megrendelései alapján valamennyi iskola adott évi tankönyvigényé t
lefedő ajánlatokat versenyeztetve gondoskodik arról, hogy a tankönyvek eljussanak az
iskolák részére . Továbbra is az iskolák gondoskodnak a beszerzett tankönyvek tanulók részére
történő kiosztásáról . A fenti megoldás a tankönyvellátás piacán azonosított több problémát is
kezel :

A jelenlegi tankönyellátási rendszer nem biztosítja az iskolák számára, hogy tankönyválasztás i
döntéseiket kizárólag oktatási-nevelési szakmai szempontok alapján hozzák meg . A jelen
törvénymódosítással az iskoláknak lehetőségük lesz e szakmai szempontok fokozott é s
kizárólagos érvényesítésére, mivel nem kényszerülnek a kiadókkal és a forgalmazókkal folytatot t
áralkukra.

A jelen törvénymódosítás biztosítja, hogy a Könyvtárellátó egyszemélyben képviselje a
megrendelői oldalt a tankönyvbeszerzés terén . Ezzel a korábban a nagy kiadókat illetve
forgalmazókat jellemz ő erőfölényes tárgyalási erőegyensúly az ellenkezőjére fordul, a
megrendelőt a kiadókat illetve forgalmazókat meghaladó súlyú tárgyalási pozíció jellemzi. Ez
olyan hatékonysági hozadékokkal szolgál, amelynek következtében a közpénzek forgalmazói ,
illetve kiadói oldal irányába megvalósuló transzferében jelent ős megtakarítások érhet ők el .
Kiemelt szempont e körben az is, hogy a Könyvtárellátó — mint non-profit szervezet — nem
törekszik nyereség elérésére a terjesztői tevékenységével, így a megtakarítások a
tankönyvellátáson belül újra eloszthatóvá, illetve az oktatás, tanítás-tanulás folyamat rendszeréne k
fejlesztésére fordíthatók. Jelentős hozadék továbbá a közpénzekkel való gazdálkodá s
átláthatóságának fokozódása .

A tankönyvbeszerzés egységesítése, központosítása és szabályozott versenyeztetés keretébe n
történő megvalósítása nemcsak jelentős alkupozíciót biztosít a tankönyvpiac megrendel ő i oldala
számára, hanem versenyhelyzetet teremt a tankönyvek értékesítői számára, amely versenyhelyzet
általános árcsökkenéssel járhat a piacon, egyúttal biztosítva a közpénzzel történ ő felelős és
átlátható gazdálkodást és egyben a piaci verseny élénkítését .

Az átláthatósághoz jelent ős mértékben járul hozzá az a megoldás is, hogy az iskolák a
tankönyvmegrendeléseket kizárólag a közoktatás információs rendszere (KIR) informatika i
felületén adhatják le, és ezen a rendszeren kívül az átláthatóság garanciáival nem bíró közvetlen
kereskedelmi ajánlattétel nem lesz lehetséges .

További pozitív hozadék a tanulói személyes (köztük különleges személyes) adatok állam i
kontroll melletti centralizált kezelése, összhangban a Kormány azon törekvéseivel, hogy az
állampolgárok adatait az informatikai biztonság magasabb szintje mellett, átlátható és' Imait 6 :etlLs/.;Y4 ~S'`

.ellenőrizhető módon kezeljék .
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Budapest, 2011 . november 14.

L. Simon Lász ó
srl ;aóhe,,,-
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