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Beszámoló a TANOSZ 2015. évre 

meghatározott feladatairól és az elvégzett munkáról 
 

1. A tankönyvrendelés aktuális kérdései  

Találkozás Tőczik Zsolttal KELLO új ügyvezetőjével 2015. január 29-én a KELLO 

budapesti központjában. (A TANOSZ képviseletében: Kereszty Péter, Romankovics András) 

A találkozón egyeztettük a TANOSZ kiadói tagsága által felvetett, a tankönyvterjesztés 

területén jelentkező problémákat.  

A KELLO ügyvezető igazgatója az általunk felvetett problémákkal kapcsolatban jelezte, hogy 

ezek egy részét a KELLO is súlyos gondnak érzi, és megteszik a szükséges lépéseket.  
 

2. A kiadói tagoktól a visszáru mértékére, valamint a megrendeléseik 

változásaira vonatkozó adatok alapján helyzetelemzés 
A Cartographia Tankönyvkiadó Kft., a Krónika Nova Kiadó, a MOZAIK Kiadó, a Pedellus 

Tankönyvkiadó Kft. és a ROMI-SULI Kft. szolgáltattak adatokat a felméréshez.  
 

3. Egyeztetés az OH vezetésével a kiadókat érintő ügyekben  
2015. 02. 10-én az OH meghívására egyeztetésre került sor Dr. Pupek Emese megbízott 

elnökkel és Dr. Szikora Ágnes főosztályvezetővel.  
(A TANOSZ képviseletében: Kereszty Péter, Romankovics András) 

A találkozón többek között az alábbi témákat vettük sorba: 

• Mikorra várható az árkorlát hivatalos meghatározása? 

• Mikorra várható idén a tankönyvjegyzékre történő felvétel meghirdetése tankönyvkiadók 

számára? Mi lesz a határidő? 

• Mikorra várható a tankönyvjegyzék közzététele? 

• Miben változik idén az Oktatási Hivatal feladata – a tavalyihoz képest – a tankönyvellátással 

kapcsolatban? 

Ígéretet kaptunk, hogy a rendeletben jelzett határidőt betartják, tehát ez év március 31-ig 

elkészítik az következő tanévre érvényes jegyzéket. 
 

4. Egyeztetés a képviselői irodaházban a kiadókat érintő ügyekben  
Március 25-én a tankönyv helyzettel kapcsolatban egyeztetés a képviselői irodaházban. 

 

5. Egyeztetés az EMMI-ben a kiadókat érintő ügyekben  
Március 27-én Pölöskeiné helyettes államtitkár asszonynál jártunk. Az egyeztetés során az 

EMMI-hez küldött levelünkhöz csatolt kérdéseket vettük sorra.  

Az egyeztetés lényegre törő, tárgyszerű volt, a vitás kérdésekben közös megegyezésre 

kerültünk. (A TANOSZ képviseletében: Kereszty Péter, Romankovics András) 

 

6. Egyeztetés a miniszteri biztossal a kiadókat érintő ügyekben  
Hegedüs István a köznevelés tankönyvellátása és a pedagóguskézikönyv-ellátás 

megszervezésének elősegítéséért felelős miniszteri biztos személyes meghívására 2015. 

április 21-én a minisztériumban voltunk.  

(A TANOSZ képviseletében: Kereszty Péter, Romankovics András) 
 

 

7. Honlapot érintő kérdések, szerződéskötés a honlap üzemeltetőjével 
Horváth Tibor: 30 napos ingyenes próbaverzió (2014.12.17.)  

Igénylés a MediaCenter szolgáltatótól (2014.02.25.) 

E-mail tárhely bővítés és aktiválás (2015.03.30.)  
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Az iskolák kiértesítése és tájékoztatása a tankönyvrendelésről: 2015.04.01-07. között 

Honlapunkon a Tanulmányok elemzések és a Tankönyvkritika címmel indított rovatok 

(2015.03.30.) 
 

Horváth Tibor elindításával és gondozásával: 

TANOSZ Facebook oldala: https://www.facebook.com/pages/Tank%C3%B6nyvesek-Tanosz/ 
 

8. Tankönyvrendeléssel kapcsolatos közlemények kiadása  

9. Állásfoglalás a 2015-2016-os tanév tankönyvrendeléséről 2015.04.15.  

A 2015-ös tankönyvrendelés aktuális problémáiról különös tekintettel az alsó tagozatra 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének állásfoglalása 2015.04.30.  

Az EMMI módosított tankönyvrendelete törvénysértő lehet 

 

10. Tankönyvrendeléssel kapcsolatos cikkek a médiában a TANOSZ 

vezetőségével történő interjúk alapján: 
Megújuló tankönyvek: érvek és ellenérvek 2015.03.03 (edupress.hu) 
Balog Zoltán öt napot adott tankönyvfejlesztésre 2015.03.13 (vs.hu) 

Megfelezett listával sem szűnnek a tankönyves bonyodalmak 2015.04.10 (vs.hu) 

Tankönyvbe illik a kormány tankönyvügyi ámokfutása 2015.04.12 (HVG) 

A kisiskolásoknál átverés az új tankönyvrendszer 2015.04.17 (Index.hu) 

Romankovics András az Egyenes Beszéd című műsorában 2015.04.18 ATV 

Tankönyvpiac: fokozódó káosz 2015.04.19 (HVG) 

Háborognak a kísérleti tankönyvek miatt 2015.04.24 RTL 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/haborognak-a-kiserleti-tankonyvek-miatt 

Elképesztő térképek a kísérleti tankönyvekben 2015.04.28 (hvg.hu) 

Mehet a kukába a tartós tankönyv? - Lopakodva tért vissza a Hoffmann-lista  

2015.04.29.  (hvg.hu) 

Reggeli gyors – riport a TANOSZ elnökével 2015.04.30 (Klub Rádió) 

Útszéli módszerek 2015.04.30  

Folytatódik a tankönyvpiac állami lerablása (Magyar Narancs) 

A kísérlet folytatódik 2015.05.26 (nyest.hu) 
 

 

11.  Együttműködés más civil szervezetekkel, partneri kapcsolatra törekvés a 

tankönyvkiadás és –terjesztés minden szereplőjével 
Megállapodás a TANOSZ és a PDSZ között 2014. november 20. 

A „Tankönyv vagy tankönyvek?” - projekt keretében a TTE, és a partnerszervezetek közti 

együttműködés feladataival kapcsolatban augusztus 25-e délután munkamegbeszélés  

 

12.  A TANOSZ névváltozási kérelme és alapszabály módosítása az új 

„civiltörvény” alapján 
A TANOSZ alapszabályának az új civiltörvényhez igazítására árajánlatot kért be 2014. 07. 

30-án, melyben a kiválasztott ügyvédi iroda vállalta az alapszabály elkészítését, a közgyűlési 

jegyzőkönyv előkészítését, és a TANOSZ bírósági módosítási kérelmének benyújtását. A 

tervezet 2014. 08. 27-én, a végleges változat 2014. 10. 09-én készült el. 

A TANOSZ változásbejegyzési ügyében az alapszabályt 2014. okt. 15-én a közgyűlésen 

elfogadta, 2014. okt. 27-én a jegyzőkönyvvel együtt az ügyvédi irodának átadta.  

A Fővárosi Törvényszék 2015. ápr. 30-án kelt végzésében a Tankönyvesek Országos 

Szövetsége változásbejegyzési ügyében felhívja a kérelmező egyesületet, hogy a kiküldött 

hiányokat 45 napon belül pótolja. 

https://www.facebook.com/pages/Tank%C3%B6nyvesek-Tanosz/
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/allasfoglalas-a-2015-2016-os-tanev-tankonyvrendeleserol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/a-tankonyvesek-orszagos-szakmai-egyesuletenek-allasfoglalasa.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/megujulo-tankonyvek--ervek-es-ellenervek.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/megfelezett-listaval-sem-szunnek-a-tankonyves-bonyodalmak.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/a-kisiskolasoknal-atveres-az-uj-tankonyvrendszer.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/romankovics-andras-az-atv-egyenes-beszed-cimu-musoraban.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/tankonyvpiac--fokozodo-kaosz.html
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/haborognak-a-kiserleti-tankonyvek-miatt
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/mehet-a-kukaba-a-tartos-tankonyv----lopakodva-tert-vissza-a-hoffmann-lista.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/utszeli-modszerek.html
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13.  Rendkívüli közgyűlés: A TANOSZ névváltozási kérelme és alapszabály 

módosítása  
A TANOSZ az előírt módosításokat elvégezte, a 2015. 05. 27-én megtartott rendkívüli 

közgyűlésen a tagság elfogadta. A bírósági végzés erről 2015. október 9-én született. 
 

14.  TANOSZ elnökségi ülés (2015. szeptember 17. 11 óra) 
Napirendi pontok: 

 A KELLO által kezdeményezett rendeletmódosításhoz kapcsolódó javaslatok közös 

kidolgozása 

 A TTE októberi tankönyves témájú konferenciája, az abban való részvételünk 

 

15.  Átadás-átvétel 
A változásbejegyzési végzés után 2015. november 3-án megkezdődött az eszköz- és 

iratátadás-átvétel előző és az új vezetést képviselők jelenlétében (Dr. Karlovitz János, Dr. 

Karlovitz János Tibor, Kereszty Péter, Horváth Tibor).  

További feladatok:  

● A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogok módosítása 

● A pénzügyi-számviteli feladatok elvégzésére új könyvelő felkérése  

● Az új bélyegző elkészítése    

 

16.  TANOSZ elnökségi ülés (2015. november 11. 9 óra) 
Napirendi pontok: 

 Az évi rendes közgyűlés  

 A TTE decemberi tankönyves témájú konferenciája, az abban való részvételünk 

 A változásbejegyzési végzés utáni teendőink 

 

17.  OFI projektzáró konferencia (2015. november 12. 9:30)  
Helyszín. TIT Stúdió 1113 Bp. Zsombolyai u. 6. 

(A TANOSZ képviseletében: Kereszty Péter, Romankovics András) 

 

18.  Számvitel, nyilvántartás, adóbevallás és mérlegkészítés 
A pénzügyi-számviteli feladatok elvégzésére új könyvelő felkérése és megbízása 

Szerződéskötés: 2015. november 26. 

 

19.  A tankönyvrendelet módosításának kezdeményezése a jelenlegi tanév 

tapasztalatai alapján (2015. december 2.) 
Tőczik Zsolt ügyvezető meghívására megbeszélésen vettünk részt a KELLO budapesti 

központjában. (A TANOSZ képviseletében: Kereszty Péter, Romankovics András, 

Simon István) 

 

20.  Évi rendes közgyűlés (2015. december 4.) 
 

Budapest, 2015. december 4. 

 

Kereszty Péter 

elnök 

 

 


