
1 

 

 

Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

2017. március 23-i közgyűlésének jegyzőkönyve 
 

 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) közgyűlésének  

Időpontja: 2017. március 23. (csütörtök) 12:00 óra  

Rendezvény színhelye: Kossuth Klub 1088 Bp., Múzeum u. 7. 

 

Kereszty Péter, a TANOSZ elnöke a meghirdetett időpontban megállapította, hogy a 

tagságnak több mint 50%-a van jelen. 

 

A TANOSZ elnöke megnyitotta a közgyűlést, és megállapította, hogy a közgyűlés a 

megjelentek száma alapján határozatképes, megfelelő számú tag megjelent. (A jelenlévőket 

lásd a jelenléti íven: 1. számú melléklet.)  

A meghirdetett napirendi pontok (lásd a Meghívót, 2. számú melléklet): 

12:00 – 13:30 Közgyűlés 

1. Létszámfelmérés, napirendi pontok ismertetése.  

2. Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentése 

3. Az éves költségvetési terv, tájékoztató az évre tervezett programokról 

4. Vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról 

5. A következő tanévi tankönyvrendelésekről  

6. Egyebek, hozzászólások 

7. Zárszó 

 

1. napirendi pont 

Kereszty Péter javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Tibor személyében. Javaslatát 

a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta Dr. Szóró Ilona, valamint 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta Hidas Gábor tagokat. 

 

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat egyhangúan, 17 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

2. napirendi pont 

Az egyesület elnöke tájékoztatta a tagságot az elmúlt egy évben végzett tevékenységről. 

(lásd: 3. számú melléklet) 

 

3. napirendi pont 

Az egyesület elnöke ezután az egyesület 2016. évi vagyoni állapotáról számolt be, elővezette 

a gazdálkodás pontosított kiadási és bevételi oldalát (4. számú melléklet, Egyszerűsített éves 

beszámoló). 

Kereszty Péter tájékoztatta a tagságot a 2017. évi tervezett költségvetésről (5. számú 

melléklet), valamint az ez évre tervezett programokról.   

 

4. napirendi pont 

A közgyűlés a 2016. évi gazdasági beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozatot 

hozta:  
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1/2017 (03.23.) sz. határozat 
a közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

egyesület 2016. évi gazdasági beszámolóját. 

 

2/2017 (03.23.) sz. határozat 
A közgyűlés a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 

17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az egyesület 2017. 

évi tervezett költségvetését. 

 

5. napirendi pont 

A következő tanévi tankönyvrendelésekről, a „tankönyvügy” általános helyzetéről 

Romankovics András a TANOSZ elnökhelyettese tartott tájékoztatót. 

 

 

6. napirendi pont 

Ezután Romankovics András tartott beszámolót az OFI kísérleti tankönyveiről, az előforduló 

visszásságokról, ellentmondásokról, szabálytalanságokról. 

Vita alakult ki arról, hogy a tankönyvjegyzéken még szereplő tankönyvek engedélyének 

meghosszabbítását hogyan lehetne elérni, és mit tehet ezen a téren az egyesület. 

 

Kereszty Péter tájékoztatta a tagságot a „TANSEGÉD” munkacímmel indított, tanulást segítő 

kiadványok jegyzékének megvalósításáról. A jegyzék abban a formában valósult meg, ahogy 

a 2015. decemberi közgyűlés erről döntött (11/2015 (12.04.) sz. határozat): két lista készült, 

egyrészt a tankönyvjegyzéken szereplő kiadványokból, illetve a tanítást-tanulást segítő egyéb 

kiadványokból, s mindkét jegyzék időben fölkerült a TANOSZ honlapjára.  

Horváth Tibor a TANOSZ internetes közösségi oldalának működéséről számolt be, amely 

immáron jelentős új szülői szerveződéseket, valamint pedagógusokat tud elérni, velük híreket 

megosztani. 

 

7. napirendi pont 

Kereszty Péter 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. ……………………. 

          Dr. Szóró Ilona       Hidas Gábor 

           hitelesítő tag         hitelesítő tag  
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Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

2017. március 23-i közgyűlése 

jegyzőkönyvének mellékletei 

 
 

1. számú melléklet: jelenléti ív 

2. számú melléklet: Meghívó, a javasolt napirendi pontokkal  

3. számú melléklet: Beszámoló az előző közgyűlés óta elvégzett 

feladatokról 

4. számú melléklet: 2016. évi gazdasági beszámoló és eredmény, 

beszámoló az egyesület 2016. évi vagyoni 

állapotáról  

(Egyszerűsített éves beszámoló) 

5. számú melléklet: A 2017. évi tervezett költségvetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


