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országgyűlési képviselő
Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részér e
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek
„Megfogadják-e a Történelemtanárok Egyletének követelését a szabad atlaszválasztássa l
kapcsolatban?” címmel.
Tisztelt Miniszter Úr!
A Történelemtanárok Egyletének Bizottmánya 2017 . január 9-én „Szabad atlaszválasztást a z
érettségi vizsgán! Szabad tankönyvválasztást!” címmel az alábbi közleményt jelentette meg :
„Elfogadhatatlannak tartjuk, hog y
a szakmai és társadalmi fellépés ellenére a 2016/17 . évi tanév őszi vizsgaidőszakától már
nem akarja engedélyezni az EMMI a szabad atlaszválasztást a történelem érettségi vizsgán ,
• ez a tiltás hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik eddig nem az OFI által kiadott atlaszbó l
készültek,
• a sok kritika után több helyen módosított, 15%-kal b ővített OFI atlasz megvásárlására
akarják kényszeríteni a szülőket, miközben ez az atlasz továbbra sem tartalma z
fokbeosztást, helységnév mutatót, kronológiát, valamint szinte olvashatatlanul apró bet űket,
halvány színeket használ, és csak részben alkalmas a (kerettanterv által is megkövetelt)
forrás- és tevékenységközpontú oktatásra, képességfejlesztésre ,
• a jelenleg engedélyezett, új tankönyvek többségükben szakmailag, metodikailag ne m
megfelel ő minőségűek, míg azok a jó min őségű könyvek, amelyek korábban beváltak nem
rendelhetők.
•

Ezért követeljük:
1. teremtsék meg a szabad, min ő ségi tankönyvpiac feltételeit,
2. engedélyezzék, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által kiadott atlasz mellett
továbbra is használhassák a diákok a korábban alkalmazott magas színvonalú, az életkori
sajátosságoknak megfelelő atlaszokat az érettségi vizsgán .”

Ezzel kapcsolatban a következő kérdéseket teszem fel :
1.
2.
3.
4.

Miért nem engedélyezi az EMMI a szabad atlaszválasztást a történelem érettségi vizsgán ?
Hányan készülnek jelenleg a monopolizált helyzetbe hozandó OFI atlaszból ?
Mikor javítják ki az OFI atlasz korábbi változtatások ellenére is megmaradó hibáit?
Megfogadják-e a Történelemtanárok Egyletének követelését és engedélyezni fogják-e a
korábban is használt magas színvonalú atlaszokat az érettségi vizsgán ?

Válaszát előre is köszönöm!
Budapest, 2017. január 13 .
Tisztelettel,
Ikotity István
országgyűlési képviselő (LMP)

