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Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

2015. december 4-i közgyűlésének jegyzőkönyve 
 

 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) közgyűlésének  

időpontja: 2015. december 4., 14 óra 

helye: Kossuth Klub 1088 Bp., Múzeum u. 7 

 

Romankovics András, a TANOSZ alelnöke a meghirdetett időpontban megállapította, hogy a 

tagságnak kevesebb mint 50%-a van jelen, ezért 20 perc elteltével megismételt közgyűlés 

megtartását jelentette be. 

 

14 óra 30 perckor a TANOSZ alelnöke és egyben a közgyűlés levezető elnöke megnyitja a 

TANOSZ közgyűlését, s megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásához megfelelő számú tag 

megjelent. 

A jelenlévők számának megállapítása. A megjelentek száma 12 fő (a jelenlévőket lásd a jelenléti 

íven: 1. számú melléklet). 

 

Ezután javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Tibor személyében, javaslatát 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a tagság. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül elfogadták Hercegi Zsolt és Hidas Gábor tagokat. 

 

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat egyhangúan, 12 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

Az elfogadott napirendi pontok: 

Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének – elfogadása 

Az éves költségvetés ismertetése 

A korábbi vezetés munkájának elismerése, megköszönése 

A „TANSEGÉD” munkacímű, tanulást segítő kiadványok jegyzékének szükségességéről 

 

Az éves beszámoló ismertetése 

Kereszty Péter ügyvezető elnök tájékoztatta a tagságot a 2015. évben elvégzett munkáról – ezen 

belül Fővárosi Törvényszékre benyújtott változási kérelemről és a végzésről. A Tanosz 

elnöksége felvette a kapcsolatot a Kellóval, az Oktatási Hivatallal, az EMMI-vel, jártak a 

Képviselőházban, Hegedűs miniszteri biztos pedig maga kezdeményezett egyeztetést az 

Egyesülettel. (2. számú melléklet) Az ügyvezető elnök beszámolt a 2014. évi záró pénzkeretről, 

és tételesen beszámolt a 2015 év során felmerült kiadásokról, és kérte a tagság jóváhagyását a 

2015. év gazdasági tevékenységéhez. (4. számú melléklet) 

Ezután Dr. Karlovitz János korábbi ügyvezető elnök megtartotta a 2014. év gazdasági 

beszámolóját. (3. számú melléklet) 

Majd újra Kereszty Péter vette át a szót és részletezte a 2016. év költségvetési tervezetét.  

(5. számú melléklet) 
A közgyűlés mindezekről az alábbi határozatokat hozta: 

 

8/2015 (12.04.) sz. határozat  
A közgyűlés a 2015. évi beszámolót, a 2015. év költségvetési tervet és az Egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatást 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta. 

9/2015 (12.04.) sz. határozat 
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A közgyűlés a 2014. évi gazdasági beszámolót 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a hiányzó dokumentumok 

felsorolásával jegyzőkönyv készül. 

10/2015 (12.04.) sz. határozat 

A közgyűlés a 2016. év költségvetési tervezetét 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

Ezután Kereszty Péter elnök a TANOSZ elnöksége és tagsága nevében megköszönte a korábbi 

vezetés munkáját, külön kiemelve dr. Karlovitz János tiszteletbeli elnök érdemeit, az Egyesület 

megalapítása óta eltelt időben. 

Dr. Karlovitz János megköszönte a méltatást, ugyanakkor felsorolta mindazon személyek nevét, 

akik az alapítás óta tevékenységükkel gazdagították az Egyesület munkáját. 

 

Az ügyvezető elnök (Kereszty Péter) tájékoztatja a tagságot a „TANSEGÉD” munkacímű, 

tanulást segítő kiadványok jegyzékének megjelentetésének lehetőségeiről, annak formájáról. 

A hozzászólók – Horváth Tibor, Villányi Jutka és Szóró Ilona – azt javasolták, hogy a 

TANSEGÉD-től különítsék el a tankönyvjegyzékre felkerülő tankönyveket, s ezek inkább külön 

listában jelenjenek meg, amennyiben erre igényt tartanak a tagok. 

 

A közgyűlés erről az alábbi határozatot hozta: 

11/2015 (12.04.) sz. határozat 

A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

TANSEGÉD megjelentetését 2016. év elején. 

 

Romankovics András alelnök, levezető elnök megköszönte a tagság részvételét, és berekesztette 

a közgyűlést. 

 

Jelen jegyzőkönyvben foglaltak így hangzottak el és a valóságnak megfelelnek. 

A jegyzőkönyv hiteles. 

k.m.f. 

 

 

 

……………………………..     …………………………… 

          levezető elnök            jegyzőkönyvvezető 

 

 

……………………………..     …………………………… 

sz.ig.sz.         sz.ig.sz. 

          Hercegi Zsolt          Hidas Gábor 

           hitelesítő tag         hitelesítő tag  
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Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

2015. december 4-i közgyűlése 

jegyzőkönyvének mellékletei 

 
 

 

1. számú melléklet: jelenléti ív 

2. számú melléklet: Beszámoló a TANOSZ 2015. évre meghatározott 

feladatairól és az elvégzett munkáról 

3. számú melléklet: 2014. évi gazdasági beszámoló 

4. számú melléklet: 2015. évi költségvetési tervezet 

5. számú melléklet: 2016. évi költségvetési tervezet 

 

 

 

 

 


