
Jegyzőkönyv  

TANOSZ elnökségi ülés 
 

Ideje: 2017. augusztus 22. 10:30 óra 

Helye: a Krónika Nova Kiadóban (1085 Budapest, Stáhly utca 2/a) 

Jelen vannak:  Kereszty Péter elnök 

Romankovics András elnökhelyettes 

Horváth Tibor elnökségi titkár 

Vágó Lászlóné elnökségi tag 

Dr. Karlovitz János tiszteletbeli elnök 

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az elnökség egy fő kivételével jelen van, így 

az ülés határozatképes.  

 

Napirendi pontok: 

 Beszámoló: Az elnökség előző ülése óta elvégzett feladatok 

 A TANOSZ 2017. évre tervezett további feladatairól 

 Egyebek, aktualitások 

 

Az elnökség előző ülése óta elvégzett feladatok 

1. Közigazgatási egyeztetés keretében véleményezés céljából a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról rendelkező előterjesztés 

2017. február 27-éig beérkezően. 

A TANOSZ véleményének elküldése az Emmi részére és a tk.ügyben érintett szervezeteknek 

pl. KTE (2017. február 27.) 
 

2. Miniszteri felhívás tankönyvek előállítására nemzetiségi oktatás, sni tanulók oktatása, 

nyelvoktatás, hazafias nevelés oktatása, pénzügyi és vállalkozási ismeretek szakgimnáziumok 

részére (2017. február 28.) A tagság kiértesítése, figyelemfelhívás. 
 

3. Szülői hang – Fodor Kata, Tóth Kati – Szülői kérdőív a tankönyvválasztásról (2017. március 

13.) Az egyesület felkérésére elvégeztük a kiértékelést. 
 

4. Független Diákparlament (2017. március 18.) Részvétel, hozzászólás tankönyves kérdékben. 
 

5. Klebelsberg Központ (Hajnal Gabriella szakmai elnökhelyettes ) – TANOSZ szakmai 

egyeztetés az évfolyamonkénti tankönyvi keretekről. 
 

6. TANOSZ Közgyűlés  

A TANOSZ 25 éves fennállásának megünneplése emléküléssel és az évi rendes közgyűléssel 

(2017. március 23.) 
 

7.  Ombudsmani jelentés: Orbán és Gyurcsány a törikönyvben 

Az ombudsman hivatalból vizsgálatot indított az ügyben. Ennek keretében megkereste az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet, az Oktatási Hivatalt, a Magyar Tudományos Akadémiát, 

a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületét és a Történelemtanárok Egyletét, és 

állásfoglalásukat kérte. 2017.03.28. 
 

8. KTE szakmai nap (2017. március 30.) a TANOSZ képviseletében  

Romankovics András alelnök 
 

9. Tankönyvrendelési információk kiküldése az iskolákba (2017. április 1.) 

 

http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/szuloi-kerdoiv-a-tankonyvvalasztasrol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/orban-es-gyurcsany-a-torikonyvben--itt-az-ombudsmani-jelentes.html


10.  OFI tankönyves tájékoztató Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (2017. április 6.) Megjelenés 

és véleménynyilvánítás. 
 

11.  Szülői kérdőív a tankönyvválasztásról – az értékelés eredményének közlése (2017. április 

11-12.) Megosztás és külön értékelés, tanulmány a TANOSZ honlapján is. 
 

12. CKP plenáris gyűlés (2017.04.17.) Megjelenés és hozzászólás. 
 

13. A KELLO-TANOSZ megbeszélés, egyeztetés a kiadói szerződésekről (2017.04.18.) 
 

14. A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) állásfoglalása a Közép-

Budai Tankerületi Központ tankönyves akciójáról 2017.05.09. 
 

15. Az EMMI helyettes Államtitkársággal történő levelezés a tankönyves információk 

kiküldése kapcsán (Maruzsa-levelezés): a tagság informálása  

2017.04.20.  

2017.04.26.  

2017.05.08.  

2017.05.17.  

16. Nyílt levél Áder Jánosnak, Magyarország köztársasági elnökének SNI – BTMN-ügyben: a 

TANOSZ, mint szakmai egyesület aláírásával is támogatta a nyílt levelet. 2017.06.02.  
 

17. CIVIL szervezetek közös állásfoglalása a civiltörvény kapcsán 2017.06.15. 
 

18. KELLO közérdekű adatok kikérése 2017.06.20.   

 

A TANOSZ 2017. évben végzett és tervezett feladatairól 

1. A TANOSZ 25 éves fennállásának megünneplése – emlékülés és közgyűlés megrendezésével 

2.  A „TANSEGÉD” munkacímű Tanulást segítő kiadványok következő tanévi jegyzékének 

összeállítása 

3. A közérdekű adatkikérés nyomán szerzett adatok elemzése, összesítése, publikálása 

4. CKP (rendszerszintű) csoport tankönyves szakértői munkákban való részvétel 

5. A köznevelési törvény és –rendelet tankönyvekre vonatkozó részének módosítását, a 

tankönyvválasztás tényleges szabadságát követeljük 

 

Egyebek, aktualitások 

 Az Országos Köznevelési Tanács tagjai sorába a TANOSZ elnöksége egyhangú döntéssel 

Romankovics András alelnököt jelölte, aki elfogadta a jelölést.  

 Az elnökség egyetértett abban, hogy a TANOSZ tankönyves közleményeit minden érintetthez 

eljuttatja, beleértve a iskolákat, tankerületeket, szülői és pedagógus szervezeteket, a 

partnerszervezeteket, a Klebelsberg Központot, az EMMI Oktatási Államtitkárságát, a 

Parlament Oktatási Bizottságát és a pártok oktatásügyi felelőseit is. 

 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 22. 

 

 

 

..……………………………..                               ………………………………. 

 jegyzőkönyvvezető                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 

http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/szuloi-kerdoiv-a-tankonyvvalasztasrol.html
https://groups.google.com/d/forum/ckprendszerszint

