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Tisztelt Igazgató Úr!  
 
2012-ben a Magyar Országgyűlés kormánypárti többsége néhány hét alatt, bravúros 
gyorsasággal döntött úgy, hogy a magyar tankönyvpiacot egyetlen vállalkozásra, a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-re bízza. A módosítást benyújtók indoklása szinte semmiben 
sem különbözött a többi államosítás során alkalmazott érveléstől. A rendszer 
hatékonyabb, átláthatóbb, olcsóbb és professzionálisabb lesz – ígérték akkor. 
 
Sem a felépített új, tervgazdaságra emlékeztető megoldás, sem a Könyvtárellátó korábbi 
története nem adott okot a bizakodásra. Mára sajnos egyértelműnek tűnik, hogy az új, 
államosított rendszer csak bürokráciát és problémákat hozott, de ahogy az várható volt, 
semmilyen előnye nem származik belőle a tankönyvellátás ügyfeleinek: szülőknek, 
diákoknak és tanároknak. 
 
Az államosítással a 15-17 milliárdos tankönyvpiac teljes, országos felügyelete került 
Önökhöz. A módosítás előtt ezen a piacon magyar kisvállalkozások sokasága versenyzett, 
igyekeztek a lehető legjobb szolgáltatást, a legalacsonyabb áron nyújtani az iskoláknak. 
Az intézmények és az iskolák együtt alakították ki az árakat, a pedagógusoknak pedig 
lehetőségük volt a legjobb kiegészítő szolgáltatásokat, a legszélesebb kínálatot, a legjobb 
árakat nyújtó szolgáltatót választani. Ebben az időszakban a Könyvtárellátó – 
sajtóinformációk szerint – néhány iskolánál többet sosem tudhatott ügyfelei között. 
 
Mára ez a múlté. Önöket törvény hozta helyzetbe és védi, a nyújtott szolgáltatás 
minőségétől nem függ az Önök piaca. A Könyvtárellátó többé nem egy a versengő 
szervezetek közül, hanem sokkal inkább egy hivatal, amely többé nincs rászorulva arra, 
hogy meggyőzze az iskolákat alkalmasságáról. A logika megfordult: immáron az iskolák 
kényszerülnek arra, hogy alkalmazkodjanak az Önök bürokratikus elvárásaihoz. 
 
Ilyen körülmények között Magyarország, a magyar szülők, iskolák és a kiszorított magyar 
kisvállalkozók jogosan várják el, hogy mutassák be, Önök miért és hogyan hozzák 
döntéseiket, hogyan szervezik meg a tankönyvellátást és választ adjanak a nyilvánvaló 
problémákra, anomáliákra. 
 
Ezért arra kérem, hogy a központosított tankönyvpiacot felügyelő kvázi hivatal 
vezetőjeként, a tankönyvellátás első számú felelőseként az alábbi kérdésekre adjon 
nyilvános választ: 
 

 Igaz-e, hogy idén az ingyenes tankönyvellátásra jogosult családok is kaptak az 
Önök által kiküldött csekkekből? Ha igaz, milyen lépéseket tettek a már 
bekövetkezett hibák elhárítására, illetve jövőbeli megakadályozására? 
 



 Kaptak-e Önöktől és milyen formában tájékoztatást az intézmények az ingyenes 
tankönyvellátásra jogosult családokkal kapcsolatos eljárásról? 
 

 Teljeskörű személyes ügyintézésre, beleértve a cafeteria-utalvánnyal történő 
fizetést országosan 20 kijelölt postán és összesen 7 KELLO-ponton van lehetőség. 
Miért csak ennyi pont áll rendelkezésre az országban? Önök szerint ez tényleg 
hatékonyabb megoldás-e, mint a korábbi rendszer, ahol kisvállalkozók sokasága 
állt rendelkezésére a tanároknak, szülőknek? 
 

 Miért kérik augusztus 15-ig a tankönyvek árának befizetését? 
 

 Korábban a pedagógusok részt vettek a tankönyvellátás egyes szegmenseinek 
lebonyolításában, ami indokolható is volt, hiszen maguk jobban ismerik az általuk 
oktatott gyermekeket, mint akármilyen fővárosi központi iroda fogja bármikor is 
ismerni. Mi indokolja a pedagógusok kizárását az ellátás logisztikai 
lebonyolításából? 
 

 Igaz-e, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. több százmillió forintos tartozást 
halmozott fel a tankönyvkiadókkal szemben? 
 

 A KELLO számos alvállalkozóval dolgozik, hiszen saját infrastruktúrája alkalmatlan 
a tankönyvellátásra. Alvállalkozók bonyolítják a csomagolást, az ország számos 
területén a kiszállítást, logisztikai feladatokat. Mi értelme volt így az államosításnak, 
ha ma ugyanúgy be kell vonni más vállalkozásokat a feladat elvégzésébe, csak épp 
sokkal több bürokrácia mellett, a Könyvtárellátó költségeit még pluszban kifizetve? 
 

 Igaz-e, hogy a Könyvtárellátó 20%-os árréssel végzi a terjesztési tevékenységet, 
míg ez a szám a korábbi rendszerben 11-13% körül alakult? Ha igaz, akkor mi a 
költségnövekedés oka? Ha igaz, ez hogyan feleltethető meg a hatékonyabb és 
olcsóbb lebonyolítás ígéretének? 
 

 A rendelési időszakban többször előfordult, hogy az Önök által üzemeltetett 
tankönyvrendelési rendszer lefagyott, ahogy Ön is megerősítette egy korábbi 
nyilatkozatában, volt olyan időszak, amikor 1000 fő egyidejű kiszolgálására 
korlátozták a rendelést. Augusztus 20-át követően pótrendelési időszak következik. 
Hogyan készülnek Önök erre az időszakra, milyen változtatásokat hajtottak végre 
annak érdekében, hogy a pótrendelési időszakban – és a jövőben – ne kerüljön sor 
ilyen szolgáltatás-kiesésre? 

 
Várom pontos és mindenre kiterjedő, tényszerű és őszinte nyilvános válaszát! 
 
Budapest, 2013. augusztus 5. 
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