Az emberi erőforrások miniszterének pályázati felhívása
szakképzési tankönyv megírására
2019. EüK. 1. szám EMMI pályázati felhívás
hatályos 2019.01.14 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.)
Korm. rendelet 9. § (2) alapján, az egészségügyi szakképesítésért felelős miniszter, szakképzési
tankönyv előállítására, meglévő kiadványok tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó nyilvános
pályázatot ír ki.
A pályázat célja: Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, iskolai rendszerű, egészségügyi
szakképzések tankönyvellátásának támogatása. Az egészségügyi szakképzésben az oktatás
minőségének fejlesztése érdekében szükség van korszerű ismereteket tartalmazó, a komplex szakmai
vizsgákra felkészítő szakkönyvekre. A pályázat célja, az egészségügyi szakképzés támogatása, a
szakképzési tankönyvekkel történő tankönyvellátás biztosítása új tankönyvek megírásával, valamint
meglévő kiadványok tankönyvvé nyilvánításával.
A pályázók köre: a tankönyv előállítására pályázatot nyújthatnak be elsősorban azon pedagógusok
és/vagy munkaközösségek, akik az egészségügyi szakképzés területén szakmai előkészítő képzésben,
illetve az egészségügyi szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó
szakképesítésekben oktatnak.
Meglévő kiadványok tankönyvvé nyilvánítására pályázatot nyújthatnak be a tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírtaknak megfelelően a
könyvkiadást folytató jogi személyek (a továbbiakban: Kiadók), akik a gondozásukban lévő
kiadványok tankönyvvé nyilvánítását kérelmezhetik.
A pályamunkákkal szembeni elvárások: a pályamunkák beadásának időszakában, hatályos OKJ-ban
szereplő, iskolai rendszerben oktatható, szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakra,
témakörökre irányuló szakmai anyagokat várunk. Prioritást élveznek olyan pályamunkák, amelyek a
jelenlegi tankönyvjegyzékben nem szereplő tartalmakat fognak át, továbbá a digitális tananyagok.
A digitális tananyag jóváhagyása iránti kérelemhez csatolni szükséges a Rendelet 2. § (5) bekezdés a)
és c)–e) pontjában meghatározottakat, továbbá online digitális tananyag esetén a digitális tananyag
elérési útvonalát, a véleményezéshez szükséges hozzáférési jogokat biztosító információt, valamint
azt a nyilatkozatot, amelyben a kérelmező garantálja az anyag elérhetőségét és változatlanságát.
Nem online digitális tananyag esetén a jóváhagyandó tananyagot kell csatolni.
Felhívjuk a figyelmet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 3. §
(4) bekezdésének rendelkezésére, mely szerint
„A tankönyvjegyzék – ide nem értve a szótárt, a szöveggyűjteményt, a feladatgyűjteményt, az
atlaszt, a kislexikont, a munkafüzetet, a digitális tananyagot és a nevelési-oktatási program részét
alkotó információhordozót, feladathordozót – […]

b) szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként,
témakörönként
legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat.”
A pályázatok benyújtása: pályázni a pályamunkák papíralapú és elektronikus adathordozón történő
beadásával lehet. A tankönyveket a szakképesítésért felelős miniszterhez lehet benyújtani az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály, 1054
Budapest, Akadémia u. 3. postacímen. A pályázatok benyújtásához szükséges
formanyomtatványokat a felhívás 1–5. mellékletei tartalmazzák.
A pályázatok beadásának határideje: első alkalommal 2019. február 1., majd ezt követően minden
évben a tanév rendjében megjelölt első tanítási nap.
A pályázatok elbírálása: a pályamunkákat, a tartalmi és formai követelmények teljesülése esetén, a
Rendelet 23. § (1) bekezdés ca) pontja alapján a szakképesítésért felelős miniszter által létrehozott
Szakmai Tankönyv Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el szakértők bevonásával. A
pályamunkák elbírálása a Rendelet 3. mellékletében felsorolt bírálati szempontok alapján történik.
A Bizottság határozata alapján a szakképesítésért felelős miniszter dönt a pályamunka tankönyvvé
nyilvánításáról.
1. melléklet
KIADÓI SZERKESZTŐI JELENTÉS*
A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁSI, VALAMINT A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS
MEGHOSSZABBÍTÁSI ELJÁRÁSHOZ
Az elektronikusan kitöltött jelentést kinyomtatva és aláírva kell benyújtani
A kiadó neve:
A kiadvány szerzője (szerzői):
Címe (alcíme):
A tankönyv
fejlesztésének – elsősorban módszertani – indoklása:
szaktudományi felfogásának ismertetése:
pedagógiai, didaktikai, tantárgypedagógiai (tanítás- és tanulásmódszertani) koncepciójának
bemutatása:
tartalmának, a tananyag-választás szempontjainak összegzése:
szerkezetének ismertetése:

tananyag-feldolgozási módszereinek bemutatása:
elsajátítást segítő apparátusának ismertetése:
motivációs eszközeinek leírása:
tanulásmódszertani megoldásainak bemutatása:
a rendeletben meghatározott bírálati szempontok kapcsolatának ismertetése:
használatához szükséges tanítást-tanulást segítő eszközök felsorolása, azok rövid
bemutatása:
beválásvizsgálata
(amennyiben volt ilyen) tapasztalatainak összegzése:
Hely, dátum
……………………………………………….
szerkesztő/felelős szerkesztő
neve és aláírása
2. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott, …………………………………………………… mint a
……………………………………………………………………………………………………………. (a kiadó neve, székhelye)
igazgatója/ügyvezető igazgatója/képviseletére meghatalmazott személy a kiadó
………………………………………………………………… című, …………………………..kiadói kódú könyve/pedagóguskézikönyve/CD-ROM-ja/digitális tananyaga tankönyvvé nyilvánítási/tankönyvvé nyilvánítás
meghosszabbítási eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a könyv
tartalmaz átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és ezek tekintetében a kiadó a
tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy
kapcsolódó jogi teljesítmény felhasználási jogaival.
Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozatban szerzői művön a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 1. §-ában foglaltakat és az ehhez kapcsolódó jogi teljesítményeket kell érteni.
Helység, dátum
……………………..………………
a kiadó képviseletére
meghatalmazott személy aláírása
3. melléklet
NYILATKOZAT

Alulírott, …………………………………………………… mint a
……………………………………………………………………………………………………………. (a kiadó neve, székhelye)
igazgatója/ügyvezető igazgatója/képviseletére meghatalmazott személy a kiadó
………………………………………………………………… című, …………………………..kiadói kódú könyve/pedagóguskézikönyve/CD-ROM-ja/digitális tananyaga tankönyvvé nyilvánítási/tankönyvvé nyilvánítás
meghosszabbítási eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a könyv nem
tartalmaz átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt.
Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozatban szerzői művön a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 1. §-ában foglaltakat és az ehhez kapcsolódó jogi teljesítményeket kell érteni.
Helység, dátum
……………………..………………
a kiadó képviseletére
meghatalmazott személy aláírása
4. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott, …………………………………………………… mint a
……………………………………………………………………………………………………………. (a kiadó neve, székhelye)
igazgatója/ügyvezető igazgatója/képviseletére meghatalmazott személy a kiadó
………………………………………………………………… című, …………………………..kiadói kódú könyv/pedagóguskézikönyv/CD-ROM/digitális tananyag tankönyvvé nyilvánítási/tankönyvvé nyilvánítás
meghosszabbítási eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kiadó a
tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog a könyv teljes körű
felhasználási jogaival.
Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozatban felhasználás alatt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 17. §-ában foglaltakat kell érteni.
Helység, dátum
……………………..………………
a kiadó képviseletére
meghatalmazott személy aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:
1. Név: ……………………………………………
Lakcím: .……………………………………………

2. Név: ……………………………………………
Lakcím: ……………………………………………

5. melléklet
ADATLAP
Digitális tananyaggá nyilvánítási eljáráshoz

1. A kérelmező adatai
Név:
Cím:
Telefon, telefax száma:
E-mail-cím:
Ügyintéző neve:

Telefon- és faxszám:
E -mail-cím:

2. A digitális tananyag, vagy az elektronikus, nem nyomtatott könyv adatai
Címe:
Alcíme:
Szerző(k):
Közreműködő(k):
Első kiadásának éve:
Jelenlegi kiadásának éve:
Jelenlegi kiadásának helye:
A felhasználási jog előző jogosultja(i):
Kiadói (forgalmazói) kódja:
Ára (az iskolai tankönyvellátás keretében):
3. Tulajdonságok
3.1. Tanterv
Milyen kerettantervhez, illetve milyen műveltség- vagy kompetenciaterülethez tartozó tantervhez
kapcsolható?
3.2. Programcsomag, oktatási program, pedagógiai rendszer
Milyen oktatási programcsomaghoz, illetve oktatási programhoz/pedagógiai rendszerhez
kapcsolható?
3.3. Kompetenciaterület
Milyen kulcskompetenciákat fejleszt?

Milyen kompetenciaterületre készült?
3.4. Műveltségi terület
Milyen műveltségi területre készült?
3.5. Tantárgy
Milyen tantárgyhoz készült?
3.6. Témakör
A tantárgy, illetve tantárgycsoport mely témakörében használható?
3.7. Korosztály/iskolai osztály
Milyen korú tanulók (mely iskolai évfolyam) részére készült, illetve milyen korosztályban dolgozó
tanárok számára ajánlott?
3.8. Javasolt feldolgozási idő
Mennyi az ajánlott feldolgozási idő (óra:perc formátumban)? (Nem kell megadni: a szótár, a
lexikon, a tezaurusz és a támogató környezet és/vagy rendszer elemei esetében).
3.9. Követelmény a tanulókkal szemben
Milyen – nem IKT – háttértudással/előfeltételekkel kell, hogy rendelkezzenek?
3.10. Felhasználók száma
Hány felhasználó képes egyidejűleg használni (egyéni, hálózati, csoportmunka) a terméket?
3.11. Felhasználás személyi támogatása
Szükséges-e tanár, konzulens jelenléte? Milyen mértékben, milyen formában?
3.12. Típusa
– Tudáskörnyezet lehetséges típusai:?Digitális lexikon
c ?Digitális oktatójáték
c ?Digitális szótár
c Digitális tananyag
c Digitális tananyagegység/objektum
c Digitális tezaurusz
c Digitális tudás-, illetve ismeretforrás
c ?E-könyv

– Támogató környezet és/vagy rendszer lehetséges típusai:
c Adaptív képességfelmérő és vizsgakörnyezet
c Digitális feladatbank
c Digitális feladatkészítő és gyakorló környezet
c Digitális portfoliókészítő környezet
c Elektronikus, pedagógiai teljesítmény-támogató rendszer (pedagógiai EPSS)
c ?Képzésmenedzsment rendszer
c Kommunikációs platform oktatási célra
c Tartalommenedzsment rendszer
4. A termék jellemzői
4.1. A működési környezet
4.1.1. A hardver leírása
A termék vagy szolgáltatás hardverkövetelményei (minimum és optimum):
– a munkaállomás;
– a szerver (ha szükséges);
– a kommunikációs csatorna (ha szükséges).
4.1.2. A szoftver leírása
Termék futtatásához, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges operációs rendszer és
verziója.
Termék futtatásához, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb szoftverek,
szoftverkomponensek és azok verziói.
4.1.3. A termék használatához szükséges digitális írástudás elvárt szintje
4.2. A funkcionalitás
4.2.1. A digitális tananyag tartalma
A termék vagy a szolgáltatás felhasználótámogatása.
A termék vagy a szolgáltatás felhasználói hibakezelése.
A termék vagy a szolgáltatás pedagógiai célok megvalósítását szolgáló funkciói.
A termék vagy a szolgáltatás és a felhasználó közötti kommunikáció elemei.

4.2.2. A támogató környezet és/vagy rendszer
A tanuló haladását figyelemmel kísérő eszközök.
A tudásmérés eszközei.
A tudásértékelés eszközei.
A munkacsoportos használat eszközei.
Kiegészítő eszközök, illetve használatuk.
4.3. A megjelenés (digitális tipográfia)
4.3.1. A képernyő-elrendezés koncepciója
4.3.2. A digitális tipográfia koncepciója
4.4. Az információbiztonság
4.4.1. A termék informatikai biztonsági rendszere
4.4.2. A hozzáférési jogosultságok kezelése
4.4.3. A jogosultsági rendszer leírása
4.5. A technológiai kidolgozottság
4.5.1. A digitális tartalom technológiai koncepciója
4.5.2 A támogató környezet és/vagy rendszer technológiai koncepciója
4.6. A szabványoknak való megfelelés
4.6.1. A termék, illetve szolgáltatás de jure/de facto eLearning szabvány(ok)nak, ajánlás(ok)nak
(pl. Dublin Core, SCORM, AICC, LOM) való megfelelése
A termék, illetve szolgáltatás technológiai elemei által teljesített – az alkalmazási cél szerinti
állományformátumokra vonatkozó – előírások, szabványok.
A termék logikailag önálló elemei metaadat-struktúrájának koherenciája és megfelelése a de
jure/de facto szabvány(ok)nak, ajánlás(ok)nak (pl. DC).
4.6.2. A termék, illetve szolgáltatás eLearning szabvány(ok), ajánlás(ok) szerinti exportálási és
importálási lehetőségei
4. Rövid tartalmi ismertető
5. Módszertani-pedagógiai ismertető
6. Egyéb megjegyzések
7. Referenciák

8. Mellékletek, kiegészítők
A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet szerinti mellékletek:
– A termék felhasználói dokumentációja.
– A termékhez tartozó végfelhasználói szerződés.
– Nyilatkozat a következőkre vonatkozóan:
– vírus, trójai és egyéb kártékony kód mentesség (termékre és szolgáltatásra vonatkozóan);
– személyes adatok kezelésének biztonsága megfelel a 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak.
Nyilatkozat
kártékony kód mentességére vonatkozóan
Alulírott ………………………………………………………………………………………
a(z) …………………………………………………………………………………………… (székhely, cégjegyzékszám)
vállalkozás képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általunk digitális tananyaggá nyilvánítási eljárásra
benyújtott termék nem tartalmaz és működése közben nem alkalmaz olyan kódot vagy kódrészletet
(például vírust, trójait), amely – a felhasználói leírás szerinti használat esetén – a felhasználó
számítógépét, az azon tárolt adatokat és programokat veszélyeztetné, továbbá azok tartalmát a
felhasználó beleegyezése nélkül – részben vagy egészben – mások számára elérhetővé teszi.
Dátum
Aláírás
Nyilatkozat
személyes adatok kezelésének biztonságára vonatkozóan
Alulírott ………………………………………………………………………………………
a(z) …………………………………………………………………………………………… (székhely, cégjegyzékszám)
vállalkozás képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általunk digitális tananyaggá nyilvánítási eljárásra
benyújtott termék
a) személyes adatokat nem kér és nem tart nyilván a felhasználás során;
b) felhasználása során összegyűjtött és tárolt személyes adatokat a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi előírások (2011. évi CXII. törvény) szerint kezeljük. Vállalkozásunk adatkezelési
azonosítója: …………………………………
Dátum
Aláírás

