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A kor mány zat min den ed di gi nél erõ tel je sebb köz pon to sí tó szán dé -

kán túl alig-alig tu dunk va la mit pon to san ar ról, hogy az akár több

száz ezer fo rin tért jó vá ha gyott tan köny vek kö zül me lyek lesz nek ren -

del he tõk a jö võ tan év re, hi szen most (de cem ber 4-én) még nem je -

lent meg a jö võ évi ár kor lát ról szó ló ren de let, és a tan könyv jegy zék -

re tör té nõ fel vi tel sem kez dõd he tett el. Ez olyan csú szást je lent, mely

a jö võ évi tan könyv el lá tást – nem a ki adók hi bá já ból – ko mo lyan ve -

szé lyez te ti. Fel té te lez he tõ en ka rá csony elõtt még olyan be je len té se -

ket sza vaz tat nak meg a par la ment ben, amely a je len le gi hez ké pest

is drasz ti ku san szû kí te ni fog ja a tan könyv ki adók moz gás te rét.

A tan könyv ki adás jö võ évi bi zony ta lan sá gá val szem ben vi szont

tárgy sze rû en ki je lent he tõ, hogy a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft.

(KELLÓ) ál tal ki vi te le zett idei tan könyv ter jesz tés olyan za va ro kat

oko zott, mely re az utób bi 20 év ben nem volt pél da! 

Ál lí tá sunk bi zo nyí tá sá ra tö mö ren ös  sze fog lal juk a 2012-ig jól mû kö -

dõ tan könyv ter jesz tés fõbb té nye it:

• Az év ti ze des ru tin nal ren del ke zõ tan könyv ter jesz tõk a ki adók tól

au gusz tus 20-25-ig va la men  nyi is ko lá ba ki szál lí tot ták a meg ren delt

tan köny ve ket. A ta nu lók nak tör té nõ szét osz tás – ru gal ma san – az is -

ko lá ban tör tént, és a pót ren de lé sek a vissz áru zás sal és a fi ze tés sel

együtt leg ké sõbb szep tem ber vé gé ig meg tör tén tek. A ki adók ezért

át la go san 15%-ot fi zet tek a ter jesz tõk nek, mely bõl a ter jesz tés költ -

sé ge kb. 6% volt, az is ko lák/tan könyv fe le lõ sök kb. 6%-ot kap tak, s

így a ter jesz tõk nél hoz zá ve tõ le ge sen 3% nye re ség ma radt. Az is ko -

lák elé ge dett sé ge 5 fo kú ská lán 4,5 fö lött volt, mely rend kí vül ma gas

ér ték nek szá mít. (A GKI 2010-es rep re zen ta tív fel mé ré se.)

• A Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. ál tal ve zé nyelt idei tan könyv ter -

jesz tés rõl tárgy sze rû en el mond ha tó, hogy még no vem ber hó nap ban

is je len tõs volt azok nak az is ko lák nak/gye re kek nek a szá ma, akik nél

– a min den na pi ta ní tást is bos  szan tó mó don – hi á nyoz tak tan köny -

vek, s a tan könyv fe le lõ sök több sé ge sze rint ne he zen át lát ha tó/ke zel -

he tõ tan köny vi ano má li ák áll tak fenn. A ki adók tól ezért 20% ju ta lé kot

vont le a KELLÓ, míg az is ko lák ta nu lón ként 100 Ft-ot (ez kb. 1%)

fog nak kap ni mun ká ju kért, s mind ezt „nonprofit” me tó dus nak ál lít ják

be?

• Az idei tan könyv ter jesz tés sú lyos za va ra – bár men  nyi re is

igyek szik ba ga tel li zál ni a mi nisz té ri um ad mi niszt rá ci ó ja – ab ból az

alap ve tõ en té ves kon cep ci ó ból fa kadt, hogy kb. 5000 is ko la he lyett

mint egy 1250 ezer gye rek szá má ra köz pon ti lag rak ták ös  sze az

egye di ta nu lói ta sa ko kat. Ez kb. 500-szo ros hi ba le he tõ sé get je lent a

ko ráb bi, is ko lák ban tör té nõ ru gal mas szét osz tás sal szem ben. Ez a

köz pon ti szisz té ma a pót ren de lé sek ide jén kü lö nö sen ru gal mat lan -

nak és ne héz kes nek bi zo nyult.

• A KELLÓ-val te hát olyan or szá gos fel ada tot vál lal tat tak el,

mely ön ma gá ban is óri á si hi ba le he tõ ség gel jár, s mely nek si ke res le -

bo nyo lí tá sá hoz a KELLÓ ta pasz ta la ta és inf rast ruk tú rá ja is hi ány zott.

Ezért hang sú lyoz zuk, hogy a tan könyv ki adás és -terjesztés is gya -

kor la ti ta pasz ta la to kon ala pu ló szak ma, mely hez jól kell is mer ni az

is ko lák mû kö dé sét és a tan könyv gyár tás me cha niz mu sát is. A tan -

köny ve sek sze rint ezért az idei ter jesz tés ká oszt sú ro ló ano má li á i ért

el sõ sor ban azo kat ter he li fe le lõs ség, akik ezt rá erõl tet ték a KELLÓ-

ra! A tan könyv ki adók nak alap ve tõ ér de kük a KELLÓ-val va ló együtt -

mû kö dés, és a KELLÓ mun ka tár sai is a ma guk mód ján min dent el -

kö vet tek a tan köny vek is ko lá ba ke rü lé sé ért, de ezt az ér tel met len

szisz té mát nem le he tett si ke re sen ki vi te lez ni. (És ez nem szoft ver -

prob lé ma, ha nem té ves hely zet fel mé rés.)

A tan köny ve sek a leg kü lön bö zõbb fó ru mo kon (pél dá ul 2013 feb -

ru ár já ban a par la ment ok ta tá si bi zott sá gá ban) szó ban és írás ban

elõ re je lez ték, mi lyen tan könyv el lá tá si za va rok vár ha tók, ha a ko ráb -

ban jól mû kö dõ ter jesz té si gya kor la tot ilyen mó don vál toz tat ják meg.

Sen ki nek sem használ(t), ami be kö vet ke zett, s az sem, hogy a tan -

köny ves szak ma kép vi se lõ i nek (TVOT, TANOSZ) elõ re jel zé sét most

sem hall gat ták meg…

Tan könyv el lá tá si za va rok
AHOGY A TAN KÖNY VES VÁL LAL KO ZÓK LÁT JÁK

AAzz  iiddeeii  éévv  bbeenn  mmeegg  úújjuulltt  ttaann  kköönnyyvv  tteerr  jjeesszz  ttééss  kkaapp  ccssáánn  aazz  ÚÚjj  KKöönnyyvv  ppii  aacc  aazz  zzaall  aa  kkéé  rrééss  sseell  ffoorr  dduulltt  aa

TTaann  kköönnyy  vveess  VVááll  llaall  kkoo  zzóókk  OOrr  sszzáá  ggooss  TTeess  ttüü  llee  ttéé  hheezz  ((TTVVOOTT)),,  ooss    sszzaa  mmeegg  ttaa  ppaasszz  ttaa  llaa  ttaa  iitt  aazz  eell  vvéégg  zzeetttt

mmuunn  kkaa  kkaapp  ccssáánn,,  ééss  éérr  ttéé  kkeell  jjee  aa  ttaann  kköönnyyvv  ppii  aa  ccoonn  kkii  aallaa  kkuulltt  hheellyy  zzee  tteett..  AA  ttaann  kköönnyyvv  kkii  aaddááss  bbaann  ééss  

--tteerrjjeesszzttééssbbeenn  iill  llee  ttéé  kkeess  sszzaakk  mmaaii  sszzeerr  vvee  zzeett  eeggyyiikk  ––  ttööbbbb  éévv  ttii  zzee  ddeess  ttaann  kköönnyy  vveess  mmúúlltt  ttaall  rreenn  ddeell  kkee  zzõõ

––  ttaagg  jjaa  aazz  aalláább  bbii  nnyyii  llaatt  kkoo  zzaa  ttoott  jjuu  ttttaatt  ttaa  eell  sszzeerr  kkeesszz  ttõõ  sséé  ggüünnkk  hhöözz..



Kiadók ajánlják

AABBAA  KKÖÖNNYYVV  KKII  AADDÓÓ
1114 Bu da pest, Bar tók B. út 55.

Tel./fax: 212-2443
Ema il: atlantic.new@chello.hu • www.atlanticpress.hu

BENKÕ LÁSZ LÓ
DDrreezz  ddaaii  eemm  bbee  rrüünnkk
Ádáz harc fo lyik a tit kos -
szol gá lat ok kö zött a ke let-
eu ró pai rend szer vál tás hát -
te ré ben, mely ben egy  Cor-
nelia Dietrich ne vû hár-
masügynök és egy Vologya
Putyin ne vû orosz kém is
fel tû nik. Benkõ hát bor zon -
ga tó kri mi je új ra ír ja a kö zel -
múlt tör té nel mét.

135x200 mm, 544 ol dal, fûz ött, 3490 Ft

AANNIIMMUUSS  KKII  AADDÓÓ
1021 Bu da pest, Szerb An tal u. 22/A

Tel./fax: 200-8481
E-mail: info@animus.hu • www.animus.hu

KA SZÁS GYÖRGY–
ELEK LÍ VIA

AAmmiitt  aa  ppaann  ddáákk  rróóll  
ffeell  ttéétt  llee  nnüüll  ttuudd  nnii  kkeellll

Bár azt min den ki tud ja,
hogy rab ló ból lesz a leg -
jobb pan da, de az olyan
kér dé sek re, hogy sze re ti-e
a pan da sült kol bászt, mit
tesz, ha bam busz fo telt lát,
és mi tör té nik, ha be rúg a
je ges med ve smin ke se, csak eb ben a könyv ben
ta lál ha tunk vá laszt! 32 ol dal, köt ött, 1290 Ft

KA SZÁS GYÖRGY
–ELEK LÍ VIA
AAmmiitt  aazz  oorroosszz  lláá  nnookk  rróóll  
ffeell  ttéétt  llee  nnüüll  ttuudd  nnii  kkeellll

Az orosz lán az ál la tok ki rá lya,
va gyis ró la az tán min den -
kép pen tud nunk kell egyet s
mást. Pél dá ul olyan alap ve tõ
dol go kat, hogy mi ért sze re ti a
zöld sé gest, mi ért nem néz
so ha tü kör be, vagy hogy mi -

ért nem te szi a ke zét a szá ja elé, ha ásít.
32 ol dal, köt ött, 1290 Ft

JONATHAN STROUD
AA  ssii  kkíí  ttóó  lléépp  ccssõõ  eessee  ttee

Fe szült ség, hu mor és el ké -
pesz tõ en vad kí sér te tek. A
si kí tó lép csõ ese te egy hát -
bor zon ga tó so ro zat el sõ
kö te te. Tör té ne tek egy vá -
ros ból, amely ben szel le -
mek ga ráz dál kod nak. Az
éj sza ká id már so sem lesz -
nek a ré gi ek.

Lockwood és Tsa., 320 ol dal, fûz ött, 2980 Ft

JUS SI ADLER-OLSEN
AA  6644--eess  bbee  tteegg  nnaapp  llóó

A Q-ügyosztály ese tei IV.
Az erõ szak min den na pos
volt azon a kis dán szi ge -
ten, amely re szel le mi fo gya -
té kos nak ítélt nõ ket és pros -
ti tu ál ta kat zár tak. A Q-
ügyosztály dol go zói egy
egy kor ott élt nõ el tû né si
ügye kap csán egy 55 év vel

ez elõt ti, de má ig ha tó bûn eset re buk kan nak.
Skan di náv kri mik, 432 ol dal, fûz ött, 3790 Ft

HISHAM MATAR
EEggyy  eell  ttûû  nnééss  aannaa  ttóó  mmii  áá  jjaa

A Fér fi ak föld jén szer zõ jé -
nek új köny ve egy csa lád
drá má já ról. Az Indepen-
dent így ír ró la: Az a fi nom
ero ti ka és ele gan cia, amely-
lyel Matar le ír ja if jú hõ se
szem be sü lé sét a sze re lem -
mel és a vesz te sé gek kel,
egy faj ta bel sõ ra gyo gást

köl csö nöz a mû nek.
224 ol dal, köt ött, vé dõ bo rí tó val, 2980 Ft

JO NESBO
PPoolliiccee

Os ló ban egy rend õr gyil -
kos ság-so ro zat okoz hisz -
té ri kus han gu la tot, a fõ ka -
pi tány ság pe dig te he tet le -
nül né zi em be rei el vesz té -
sét. Köz ben a kór ház ban
egy kó má ban fek võ em bert
igye kez nek élet ben tar ta ni.
Szo bá ját rend õrök õr zik, s
ki lé te szi go rú ti tok.

Skan di náv kri mik, 512 ol dal, fûz ött, 3980 Ft

FRANCESCA SI MON
RRoosssszz  ccssoonntt  PPee  ttii  rréémm  ááll  mmaa

Va jon mi le het az, ami tõl
még a ször nyek leg na -
gyobb ha ver ja, Rossz csont
Pe ti is meg ijed? A so ro zat
va do na túj kö te té bõl egye -
bek közt ezt is meg tud hat -
juk.

Ill.: Tony Ross
104 ol dal, fûz ött, 1290 Ft

FRANCESCA SI MON
RRoosssszz  ccssoonntt  PPee  ttii  

ééss  aa  ddii  nnoo  sszzaa  uu  rruu  sszzookk

Te is imá dod a dinókat?
Min dent tud ni akarsz ró luk?
Ak kor min den képp szük sé -
ged van Rossz csont Pe ti
cso dá san bor zon ga tó és
vic ce sen ré mes di no sza u -
rusz-ka la u zá ra!

Tudd meg Pe ti tõl
Ill.: Tony Ross, 112 ol dal, fûz ött, 1290 Ft

KKOORR  TTÁÁRRSS  KKII  AADDÓÓ
1062 Bp. Baj za u. 18. • Tel./fax: 343-6028

E-mail: korkiado@t-online.hu
www.kortarskiado.hu

HA LÁSZ MAR GIT
VViiddrróócczzkkii--kkóóddeexx

Ma tyi szén ége tõ fiú a Mát -
rá ban. Egy bar lang mé lyén
rá akad a le gen dás be tyár,
Vidróczki „kó de xé re”. Ka -
lan dok, sze rel mek, mes  szi
uta zá sok so ra kez dõ dik ez -
zel, le te he tet len pi ka reszk-
re gén  nyé ke re ked ve. Vég re
egy könyv, ami tõl nem aka -
runk Du ná nak men ni.

Kor társ Pró za
117x200 mm, 178 ol dal, fû zött, 2500 Ft

HÁSZ RÓ BERT
AA  VVéé  nnuusszz  vvoo  nnuu  lláá  ssaa

1768-ban Sajnovics Já nos
je zsu i ta rend tár sá val, a csil -
la gász Hell Mik sá val út ra
kel a Sarkkö rön túl ra,
Vardõre, a kö zel gõ Nap–Vé -
nusz együtt ál lást meg vizs -
gá lan dó. Hos  szú, ka lan dos
út juk so rán ki raj zo ló dik a
ko ra be li Eu ró pa szö ve vé -

nyes esz me rend sze re.
130x200 mm, 328 ol dal, fû zött, 2750 Ft

VVAA  RRÁÁZZSS  LLÁÁ  DDII  KKAA  KKII  AADDÓÓ
1075 Bu da pest, Ka zin czy u. 28. 

Tel.: (30)999-0226
E-mail: info@varazsladika.hu • www.varazsladika.hu

AND REW MATTHEWS
HHaallll  ggaassss  aa  sszzíí  vveedd  rree  aakk  kkoorr
iiss,,  hhaa  nnee  hhéézz  iiddõõkk  jjöönn  nneekk!!

And rew leg újabb mo ti vá ci -
ós best sel le ré ben ar ról ír,
ho gyan ér he tünk el si ke re -
ket kap cso la ta ink ban, kar ri -
e rünk ben, ho gyan él he tünk
jó lét ben és lel ki egyen súly -
ban.

Pszi cho ló gia, mo ti vá ció, ezoterika, élet mód 
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm, 160 ol dal, 3990 Ft

AND REW MATTHEWS
NNee  vveelljj  bbooll  ddoogg  ttii  nnéé  ddzzsseerrtt!!

Szü lõk, ne ve lõk fi gyel mé be
ajánl juk ezt a köny vet,
amely bõl sok se gít sé get
kap hat nak a ti nik jel lem zõ
prob lé má i nak meg ol dá sa it
il le tõ en. A könyv se gít a 10-
19 éves kor osz tály gon dol -
ko dá sá nak mé lyebb meg -

ér té sé ben és a har mo ni ku sabb kap cso la tok ki ala -
kí tá sá ban.

Pszi cho ló gia, ne ve lés, élet mód
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm, 160 ol dal, 3990 Ft

AND REW MATTHEWS
ÉÉlljj  vvii  ddáá  mmaann!!

Vi lág hí rû best sel le ré ben
And rew sa ját vic ces ka ri ka -
tú rá i val il luszt rál va ar ról ír,
ho gyan le he tünk bol do gab -
bak. Ki vá ló aján dék a ka rá -
csony fa alá!

Pszi cho ló gia, mo ti vá ció, ezoterika
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm, 138 ol dal, 3990 Ft

AND REW MATTHEWS
LLee  ggyyééll  bbooll  ddoogg  ttii  nnéé  ddzzsseerr!!

A szer zõ ti nik nek írt köny -
ve a 10-19 éves kor osz -
tályt leg in kább fog lal koz -
ta tó kér dé sek re kí nál vá -
la szo kat. (Tár sas kap cso -
la tok, ön is me ret, cé lok,
ta nu lá si kész sé gek fej -
lesz té se, ön be csü lés stb.)
Ki vá ló se gít ség szü lõk nek

és pe da gó gu sok nak is!

Pszi cho ló gia, mo ti vá ció, ne ve lés
Ill.: Ka ri ka tú rák, 180x235 mm

132 ol dal, 3990 Ft
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