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A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökségből négy fő jelen 

van, így az ülés határozatképes.  

 
Az ülés napirendje: 

1. A TANOSZ elnökségének eddig elvégzett feladatai 

2. Az évre tervezett feladataink 

3. A májusi közgyűlés napirendjének egyeztetése és jóváhagyása (2018/1.sz. határozat) 

4. A következő tanévi tankönyvrendelés tapasztalatai 

5. Egyebek 

 

 
1. Az elnökség előző ülése (2018.08.22.) óta elvégzett feladatok  

 

A tankönyvhelyzet jobbítására tett TANOSZ erőfeszítések (közlemények) 2017 augusztusától 

 

Az itt felsorolt anyagokat (a 4-5. kivételével) valamennyi iskolába, tankerületbe, illetve a 

döntéshozókhoz is eljuttattuk. Az anyagok a TANOSZ honlapján elérhetőek. 

 

1. A tankönyvek „ingyenességének” ára és következményei (2017.08.28.)  

 TANOSZ közlemény 

2. A 2015-2017 közötti tankönyvforgalmi helyzetről (2017.09.06.)  

 TANOSZ közlemény 

Palkovics államtitkársága 30 nap múltán – általánosságokat hangoztató – válaszban 

reagált mindkét közleményünkre, amelyben lényeges megállapításainkat kikerülve még a 

közérdekű adatkikérésből származó tényeket sem akarta elismerni… 

3. TANÍTÓINK (IS) JOBB MINISZTÉRIUMOT ÉRDEMELNÉNEK 

 Romankovics András 

 A 4. osztályosok nemzetközi szövegértés-vizsgálatainak margójára (2017.12.18.) 

4. Állítások az aktuális tankönyvhelyzet néhány alapvető összetevőjéről (2018.02.06.)

 TANOSZ 

Ezt a 4 oldalas anyagot Hajnal Gabriellának küldtük el, aki megígérte, hogy támogatja és 

átadja Palkovics Lászlónak. 

5. Árulkodó történetek tankönyvügyeinkről (2018.02.21.) Jegyzi: Romankovics András 

6. Tankönyvi terhelés az 1-8. évfolyamon (2018.03.05.) TANOSZ Műhely 



Akár 1700 oldal (?!) is lehet az elsősök állami/kísérleti tankönyveinek terjedelme… 

Tankönyvi terhelés az 1–8. évfolyamon különös tekintettel a kísérleti/újgenerációs 

(átdolgozott) tankönyvekre. 

7. A pedagógusok és szülők többsége elégedetlen az állami kiadású tankönyvek minőségével 

(2018.03.21.) - TANOSZ Műhely 

8. A 2018-as tankönyvjegyzéken lévő tankönyvek engedélyének meghosszabbítása - 

TANOSZ javaslat 

A magánkiadók közismereti tankönyveinek engedélyeztetési lehetősége (2018.03.26.)  

 

Honlapunk és FB-oldalunk látogatottsága (2018. április 10.) 

 
 

A facebook-oldal heti látogatottsága 700-800 fő körüli, állandó követőinek száma: 241. 

Állásfoglalásaink, közleményeink idején 8-13 ezer fő. 

 

TANOSZ média-megjelenések a legutóbbi elnökségi ülés óta 

 

Visszavágtak az oktatási államtitkárnak a tankönyvesek: "csalódtunk Palkovics 

Lászlóban" 2018.04.06., Eduline 

"Csalódtunk Palkovics Lászlóban" - rövid, de velős választ adott a Tankönyvesek Országos 

Szakmai Egyesülete (TANOSZ) az oktatási államtitkár keddi nyilatkozatára. 

Elutasítottak a kísérleti tankönyvek, 2018.03.27. Klubrádió  

A Klub Rádió vendége Romankovics András elnökhelyettes, Tankönyvesek Országos 

Szakmai Egyesülete. 

Egyre kevésbé kellenek a kísérleti tankönyvek 2018.03.27. ATV  
Az ATV Start vendége Kereszty Péter elnök, Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete. 

Csúfos bukás az állami tankönyvrendszer: egyre kevésbé kellenek a kísérleti tankönyvek  

2018.03.26 - HVG 

Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A 

pedagógusok és a szülők többsége elégedetlen az állami kiadványokkal. 

Harmadszorra sem sikerült hibátlan atlaszt kiadnia az OFI-nak  

2018.03.01., merce.hu 

Ennek nem fognak örülni a középiskolások: kronológia helyett időszalag került az új 

atlaszba 2018.02.28 - Eduline 

Toldi és a terror - 2018.02.08 - nepszava.hu/ 

Nem tartjuk jó ötletnek, hogy egy 12-13 éves gyereknek a Toldiból vezetik le a terrorizmust – 

így reagált a Népszavának Kereszty Péter, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének 

http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/visszavagtak-az-oktatasi-allamtitkarnak-a-tankonyvesek---csalodtunk-palkovics-laszloban-.html
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http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/egyre-kevesbe-kellenek-a-kiserleti-tankonyvek.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/csufos-bukas-az-allami-tankonyvrendszer--egyre-kevesbe-kellenek-a-kiserleti-tankonyvek.html
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/2/28/uj_tortenelmi_atlasz_kronologia_2LX1EI
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/toldi-es-a-terror.html
http://nepszava.hu/cikk/1152271-toldi-es-a-terror/


(TANOSZ) elnöke arra, hogy egy hatodik osztályosoknak szóló irodalomkönyv egyik kérdése 

kapcsolódási pontot hozott Toldi és a terrorizmus között. 

Elkészült az oktatási minimum - 2018.02.05., nepszava.hu/ 

Gyökeres változásokat hozna az oktatási rendszerben az a szakmai minimumprogram, amit 

kilenc párt képviselője írt alá hétfő délután. 

A pedagógiai szabadság alapvető részévé tennék a szabad tankönyv- és módszerválasztást. 

"Elavult pedagógia, rossz oktatási struktúra" - nyílt fórumot tart a PDSZ és a CKP  

2018.02.01 - Eduline 

A magyar oktatási rendszerről tart nyílt fórumot szombaton a Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezete és a Civil Közoktatási Platform, amelyre meghívták a politikai pártokat is. A 

Fidesz és a KDNP már jelezte, hogy nem vesz részt rajta. 

Oktatás: számos kérdésben egyetért az ellenzék - 2017.11.13., hirtv.hu 

Ellenzéki pártoknak szervezett beszélgetést az oktatásról a Civil Közoktatási Platform. 

Összesen tíz párt és szervezet képviselője vett részt a fórumon. 

A fórumon részt vevő ellenzéki pártok képviselői abban is egyetértettek, hogy vissza kell 

állítani a tankönyvválasztási szabadságot, valamint jelentősen bővíteni kell az iskolaigazgatók 

jogköreit. 

Az ingyen tankönyvvel is csak zűrzavart okozott a kormány az iskolákban  

2017.09.19 – index.hu 

Miközben a kormány úgy döntött, hogy kivezeti a tartós tankönyveket az általános iskola alsó 

évfolyamairól, hasonló rendszert vezetett be a felsősöknél, “ingyen tankönyv” jelszó alatt. 

Több iskola viszont inkább megpróbálja majd kigazdálkodni az új tankönyveket, mintsem 

hogy megtiltsák a gyerekeknek, hogy azokba beleírjanak. 

Nem kell a tanároknak az állami tankönyv, 2017.09.10.  

Annak ellenére, hogy 2014-ben Hegedűs István, a tankönyvellátásért felelős akkori miniszteri 

biztos többször is azt nyilatkozta; 2015-re már legalább 80 százalékos lesz az állami kiadású 

tankönyvek aránya és ez évente növekedni fog, visszaesőben van az állami tankönyvek 

forgalma, valamint drámai mértékben csökkent a kísérleti tankönyvek rendelési darabszáma – 

derült ki a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) pénteki közleményéből. 

Csúfosan megbuktak az állami tankönyvek 2017.09.10 – hvg.hu 
Van olyan kísérleti tankönyv, amelynek a rendelési darabszáma az állami nyomás ellenére 

megfeleződött.2014-ben a tankönyvekért felelős akkori miniszteri biztos többször nyilatkozta, 

hogy a következő (2015-ös) tanévre már legalább 80 százalékos lesz az állami kiadású 

tankönyvek aránya, s ez évente növekedni fog – idézi fel közleményében a Tankönyvesek 

Országos Szakmai Egyesülete (Tanosz), amely a tankönyvforgalmazásáért felelős állami 

monopóliumtól, a Könyvtárellátótól (Kellótól) kikért adatok alapján bizonyítja, hogy a 

számok épp ellentétes trendet mutatnak. 

Több mint 5 milliárdot toltunk a rendszerbe, pedig a rászorulók eddig is ingyen kapták 

a tankönyvet 2017.08.29 - Klubrádió 

A tanulók több mint fele eddig is ingyen kapta a tankönyveket, most viszont olyanok is 

megkapják, akik nem szorulnak rá valóban – így látja a Tankönyvesek Országos Szakmai 

Egyesületének elnöke. Kereszty Péter a Reggeli gyorsban arról is beszélt, hogy tényekkel 

igazolható, hogy a tankönyvek kiadásának állami kézbe vételével nem értünk el 20-30 

százalékos árcsökkenést. 

Visszavágtak Balognak a tankönyvesek: nem létezik ingyenes tankönyv, valaki mindig 

fizet  - 2017.08.28. - Eduline 

Tényekkel igazolható, hogy a tankönyvek kiadásának állami kézbe vételével nem értünk el 

20-30 százalékos árcsökkenést, mindössze annyi történt, hogy az állami kiadó tankönyveinek 

árában nem jelenik meg minden költség - írja közleményében a Tankönyvesek Országos 

Szakmai Egyesülete. 
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2. A 2018. évre tervezett feladataink 

 

 Törekedni kell a civil szakmai szervezetek megmaradására, így esetünkben a TANOSZ 

megmaradására, mert civil kontroll nélkül nem létezik demokrácia. 

 

 Az anyagai függetlenség megteremtése, a függőség minden áron való elkerülése, a 

tagság létszámának bővítése elkerülhetetlen feladat megmaradásunk érdekében. 

 

 A TANOSZ 1991-es megalakulása óta – bármilyen színezetű oktatási kormányzat idején – 

a tankönyveket előállítók és használók egymással szembe nem állítható szakmai 

szempontok szerinti támogatását tekintette mindenkori feladatának. 

Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az iskolák tankönyvhelyzetének 

alakulását és ennek nyomán megfogalmazott szakmai állásfoglalásait valamennyi 

tankönyvügyben érintett szereplő számára nyilvánossá teszi. Az intézkedéseket 

elsősorban aszerint vizsgálja, mennyiben javítja az oktatás minőségét különös 

tekintettel a hátrányos helyzetű térségek/iskolák/családok/tanulók 

esélyegyenlőtlenségének enyhítésére.  

 
 Folytatnunk kell a munkát a szabályozott, szabad tankönyvválasztásért, a szabadon 

választható, jó minőségű tankönyvekért, az egészséges tankönyvválasztékért, az általános 

ingyenesség helyett, a rászorultság alapján történő tankönyvtámogatásért.  

Ennek érdekében ki kell építeni, ill. szorosabbra szükséges fűzni a már meglévő 

kapcsolatainkat a szülői szervezetekkel és egyesületekkel. A 2019. évi tankönyvrendelési 

időszakban a tankönyvjegyzék már sokkal kevesebb magánkiadós közismereti 

tankönyvet fog tartalmazni, ezért új utakat és lehetőségeket kell keresni a magánkiadók 

könyveinek iskolai értékesítésére. 

Karlovitz János javaslata: a TANOSZ alternatív tankönyvjegyzéket állítson össze. 

 

 Független szakmai véleményformálásra van szükségünk. A tankönyvkutatóknak, 

pedagógiai műhelyeknek rá kellene világítani a tendenciák rossz irányban történő 

változásaira.  

 

 Információcsere szükségessége: Meg kell találnunk a kapcsolatot a kiadókhoz, 

szerzőkhöz, nyomdákhoz és terjesztőkhöz, valamint a felhasználókhoz az érdekek 

egyeztetéséhez.  

 

 Az együttműködés erősítése más civilszervezetekkel, a pártpolitikát ebből lehetőség 

szerint ki kell hagyni. Az együttműködés lehetőségeit meg kell keresni az 

oktatásirányítás államai szervezeteivel. 

 

 Hitvallás: „Nem az a fontos, mi jó a szőlésznek, hanem az, mi jó a szőlőnek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A TANOSZ-közgyűlés összehívása, napirendjének egyeztetése – Az elnökség 

2018/1.sz. határozata 

 

A közgyűlés időpontja: 2018. április 30-án 10 órai kezdettel,  

meghiúsulása esetén a megismételt közgyűlésünket 2018. május 17-én 10 órai kezdettel tartjuk 

meg 
 

Rendezvényünk színhelye: a Műszaki Kiadóban (1032 Budapest, San Marco u. 57.) 

 

Közgyűlésünk tervezett napirendje:  

10:00 – 12:00 Közgyűlés 

10:00 – 10:30 Regisztráció, az esetleges elmaradt tagdíjak rendezése 

10:30 – 11:30  

Létszámfelmérés, napirendi pontok ismertetése, jegyzőkönyvvezető és szavazatszámlálók 

megválasztása 

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

helyzetéről szóló jelentése 

2. Az éves költségvetési terv 

3. Tájékoztató az évre tervezett hátralévő feladatokról és programokról  

4. Vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról 

11:30 – 12:00  

5. A következő tanévi tankönyvrendelések tapasztalatairól  

6. Egyebek, hozzászólások 

7. Zárszó 

 

Az elnökség 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

közgyűlésre vonatkozó fenti határozatot.  
Kiegészítésként az elnökség javaslatot tett a partnerszervezetek és szakszervezetek 

meghívására. 

 

4. A következő tanévi tankönyvrendelés tapasztalatai 

5. Egyebek 

Tervezett levél Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkárnak: Felszólítás a 

félretájékoztatás megszüntetésére tárgyban 

 

A TANOSZ új tagjai (2017): 

Graduation Bt. 

Maxim Könyvkiadó Kft. 

SULI-SOFT 

Szega Books Kft. 

Tudás Könyvkuckó  

 

Kilépett tagok (2018): 

Dinasztia Tankönyvkiadó 

 

 

 

 

 

 



Összefoglalás az új Nemzeti alaptantervről 

Magyar Idők 

2017. március 14. kedd 05:50 2017. 03. 14. 06:08  

Őszre kész az új Nemzeti alaptanterv 

Palkovics László: A modern iskolarendszerekben az osztályon belül kezelik a 

különbségeket  

– Mi a forgatókönyve az új Nemzeti alaptanterv elfogadásának? 
– Az egyeztetéseket április közepére szeretnénk lezárni, a tényleges kidolgozás, az új 

Nemzeti alaptanterv megírása szeptemberig tart. Ezt követi a társadalmi egyeztetés, 

amelyet az év végéig a kormány elé szeretnénk vinni. 

 

Jövő szeptemberben sem az új alaptantervvel kezdődik az év  

2018.03.09  
A törvényes határidők betartásával nem tudja beváltani tavalyi ígéreteit a kormány – 

hogy 2019-ben már egy modernizált alaptanterv szerint fog kezdődni a tanév. A 

kormány a két évvel ezelőtti oktatási tüntetések nyomásának engedve vállalta, hogy 

felülvizsgálja a sokak által poroszosnak, elavult tananyaggal terheltnek tartott 

rendszert. Azonban mivel az Országgyűlés nyárig nem tárgyal érdemi kérdéseket, 

illetve a kormány is korlátozottan ülésezik, a még készülő új Nemzeti alaptanterv 

(NAT) júniusi elfogadására gyakorlatilag nincs esély.  

 

Palkovics László: A jó iskola működtetéséhez az állami fenntartás ad lehetőséget  

2018.04.03  
Inkább politikai, mint szakmai anyag az ellenzék Oktatási Minimuma Palkovics 

László szerint. Az oktatási államtitkár a dokumentum főbb pontjaira reagálva beszélt 

lapunknak a tanulók és a pedagógusok terheinek csökkentéséről, az állami 

iskolafenntartás és a délutáni kötelező benntartózkodás szerepéről a szegregáció elleni 

küzdelemben, az ellenzéki érdekeltségekről a szabad tankönyvpiacban, és 

kijelentette, ha rajtuk múlik, „nem kell izgulni az új Nemzeti Alaptanterv jövő 

szeptemberi bevezetése miatt". 

 

 

 
Budapest, 2018. április 11. 

 

…………………………….. 

Kereszty Péter 

elnök 

 

 

……………………………..     …………………………….. 

jegyzőkönyvvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/jovo-szeptemberben-sem-az-uj-alaptantervvel-kezdodik-az-ev.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/palkovics-laszlo--a-jo-iskola-mukodtetesehez-az-allami-fenntartas-ad-lehetoseget.html

