
Az elnökség előző ülése óta elvégzett feladatok 
 

A közérdekű adatkikérés nyomán szerzett adatok elemzése, összesítése, publikálása 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.- től a 2016/17-es tanévi tankönyvforgalomra vonatkozó 

közérdekű adatok kikérése. 2016. október 06. 
 

TANOSZ képviselet rendezvényeken   
 

A Van kiút című tanulmány könyvben való megjelentetésére és iskoláknak, szakmai 

szervezeteknek és a minisztériumoknak való eljuttatására a CKP a ROMI-SULI Könyvkiadón 

keresztül az NKA-nál pályázatot nyújtott be 2016. október végén. 

Az NKA még decemberben értesítette a kiadót, hogy 500.000 Ft támogatást ítélt meg a fenti 

kiadvány megjelentetésére, amely a pályázott összeg mintegy 40%-át jelenti. 

 

Szomorú lecke a kormánynak: a Stádium 28 Kör közoktatásról szóló konferenciáján 

2017.02.28  
 

Közös nevező – Karátson Gábor Kör konferencia 

2017.02.24. 
 

“Tanárok a Gödörben – Van kiút!” rendezvény 

2017.02.18  
 

Szabad atlaszválasztást az érettségi vizsgán! Szabad tankönyvválasztást!  

2017.02.08. TTE – Hidas Gábor (TANOSZ) 
 

Vasárnapra toborozza a tüntetőket a Tanítanék  

2017.02.05.  
 

EB éves elemzése a közoktatás helyzetéről (Európa Pont)   

2016.12. 14. 
 

CKP plenáris ülés   

2016.12. 09. 
 

Köznevelési Konferencia (ELTE Jogi Kar)   

2016.12. 06. 
 

KTE közgyűlése (30. évforduló)   

2016.11. 23. 
 

CKP munkacsoport ülése   

2016.11.07. 
 

DJF (Digitális Jólét Fórum)   

2016.09.28. 
 

CKP munkacsoport ülése   

2016.10.20. 
 

CKP plenáris ülés   

2016.09.23. 

 

http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/szomoru-lecke-a-kormanynak.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/aktualis-informaciok-a----tanarok-a-godorben-----van-kiut-----rendezvennyel-kapcsolatban.html
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http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-2016-2017-es-erettsegi-vizsgakovetelmenyek-kapcsan.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-2016-2017-es-erettsegi-vizsgakovetelmenyek-kapcsan.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-2016-2017-es-erettsegi-vizsgakovetelmenyek-kapcsan.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-2016-2017-es-erettsegi-vizsgakovetelmenyek-kapcsan.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-2016-2017-es-erettsegi-vizsgakovetelmenyek-kapcsan.html


TANOSZ állásfoglalások, közlemények (portál nyitóoldal) 

 
 

TANOSZ közlemény a 2016/2017-es érettségi vizsgakövetelmények kapcsán  

2017.01.10  
 

13+1 állítás a tankönyvellátásról 2016.09.15  
 

A TANOSZ Műhelyének állásfoglalása a minisztérium válaszleveléről  

2016.09.09  
 

A TANOSZ helyesbíti és pontosítja Rétvári Bence, a humántárca parlamenti 

államtitkára hét elején megjelent nyilatkozatát  

2016.09.07  
 

Vélemény: Palkovics László a menthetetlent mentegeti 2016.09.05  

 

 

TANOSZ média-megjelenések a legutóbbi elnökségi ülés óta 

 

Komoly károkat okozhatnak a kísérleti tankönyvek (Vasárnapi Hírek) 

2017.03.05  

 

A TANOSZ elnöke a tartós tankönyvekről  

2017.02.28.  klubradio 
 

Milliárdos bukás a tankönyvpiacon?  

2017.02.28  ATV Start  
 

Tankönyvbe illő bukta: "Szívlapáttal szórjuk ki a pénzt az ablakon” (hvg) 

2017.02.27  
 

Kivezetik a tartós tankönyveket  

2017.02.23. rtlklub/hirek  
 

Végleg elbukott a tartós tankönyv a legkisebbeknél (MNO) 

2017.02.23. 

 

Mit hozott az államosított tankönyvpiac? (MNO) 

Jobb és olcsóbb tankönyveket ígért az állam a tankönyvpiac államosításával. Egyik célt sem 

sikerült teljes mértékben megvalósítani. 

Kiss Adrienn, 2017. január 16. 
 

Nem puhulnak a szabályok: magánkiadó jövőre sem adhat ki közismereti tankönyvet  

ATV híradó 2016.12.30  
 

Jövőre sem enged a kormány a tankönyvpiaci szigorból (MNO) 

Hutter Marianna, 2016. december 30. 
 

Ötödével kevesebb állami könyvet rendeltek, mint tavaly (Eduline) 
2016.09.19  
 

Az állam visszavesz: Ha Orbán Viktor képe virítana minden törikönyvben  

http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-2016-2017-es-erettsegi-vizsgakovetelmenyek-kapcsan.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/13-1-allitas-a-tankonyvellatasrol.html
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http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/a-tanosz-helyesbiti-es-pontositja-retvari-bence--a-humantarca-parlamenti-allamtitkara-het-elejen-megjelent-nyilatkozatat.html
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http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/a-tanosz-elnoke-a-tartos-tankonyvekrol.html
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20170228-082859.mp3
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/milliardos-bukas-a-tankonyvpiacon-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/tankonyvbe-illo-bukta---szivlapattal-szorjuk-ki-a-penzt-az-ablakon---.html
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/kivezetik-a-tartos-tankonyveket
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/vegleg-elbukott-a-tartos-tankonyv-a-legkisebbeknel.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/otodevel-kevesebb-allami-konyvet-rendeltek--mint-tavaly.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/az-allam-visszavesz--ha-orban-viktor-kepe-viritana-minden-torikonyvben.html


2016.09.19  

Megérte? Mit kezdett a tankönyvpiaccal az állam, amely az elmúlt hat évben ötezermilliárd forint 

értékű vagyonra tette rá a kezét? (HVG Dosszié sorozat első részében.) 
 

 

Listázott kötetek (HÍRTV) 
2016.09.14  

A tankönyvesek országos egyesülete szerint az általános iskolai, úgynevezett kísérleti tankönyvek 75 

százaléka mostanáig nem ment át a kötelező engedélyeztetési eljáráson. Vendég: Romankovics 

András, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének alelnöke. 
 

Tagadja a jogszabálysértéseket a tárca (MNO) 2016.09.12  
Nem sikerült hitelt érdemlően cáfolnia az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy 

jogszabálysértéseket követtek el a tankönyvpiacon – állítja a Tankönyvesek Országos Szakmai 

Egyesülete.  
 

Romankovics András a Civil Rádióban 2016.09.05. 16:30 

http://civilftp.civilradio.hu/aMasha/TANOSZ.mp3 
 

Az iskolákat átverték, de a nyolcadikosok legalább tanulhatnak Orbánról is (NOL) 
2016.09.03  

Nem ugyanazokat a tankönyveket kapták meg egyes iskolák az állami ellátótól, mint amit 

megrendeltek – hívta fel lapunk figyelmét egy tanár. 
 

Utálják, de ez van - Felmérés is bizonyítja: a tanárok nem szeretik a kísérleti 

tankönyveket (Vasárnapi Hírek) 2016.09.02  
Szisztematikusan szorítja ki az állam a magánkiadók könyveit a tankönyvpiacról. Amíg teheti, a 

tanárok egy része még mindig magánkiadótól rendel.  
 

Tankönyvreform: sok hiba, olcsó kifogás (NOL) 
2016.09.02  

Csaknem 3500 iskolába már kiszállították a tankönyveket, de a hátralévő 720 intézmény is időben 

megkapja a tankönyvcsomagokat – jelentette be Palkovics László oktatási államtitkár azon a szerdai 

sajtótájékoztatón, ahol a tanévkezdés kilátásairól beszélt. 
 

A matek szerint az Orbán-kormány csúfosan megbukott (NOL) 
2016.09.02  

A kormány összes erőfeszítése ellenére csökken az állami tankönyvek aránya az oktatásban: ahol a 

pedagógusok még választhatnak, ott menekülnek az egyentankönyvektől. 

 

 

A TANOSZ 2017. évre tervezett feladatairól 

 

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

 

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

 

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

tankönyvválasztás tényleges szabadságát követeljük. 

 

4. A „TANSEGÉD” munkacímű Tanulást segítő kiadványok következő tanévi 

jegyzékéről  

 

http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/listazott-kotetek.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/tagadja-a-jogszabalyserteseket-a-tarca.html
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http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/az-iskolakat-atvertek--de-a-nyolcadikosok-legalabb-tanulhatnak-orbanrol-is.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/utaljak--de-ez-van---felmeres-is-bizonyitja--a-tanarok-nem-szeretik-a-kiserleti-tankonyveket.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/utaljak--de-ez-van---felmeres-is-bizonyitja--a-tanarok-nem-szeretik-a-kiserleti-tankonyveket.html
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http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/a-matek-szerint-az-orban-kormany-csufosan-megbukott.html
https://groups.google.com/d/forum/ckprendszerszint


5. A TANOSZ 25 éves fennállásának megünneplése – emlékülés és közgyűlés 

megrendezésével 

 

 

 

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

 

Időpontja: 2016. március 23. (csütörtök) 10:00 óra  

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

(a Nemzeti Múzeum déli oldalán, megközelíthető a Kálvin tér felől) emeleti kisterem 

 

Emlékülésünk tervezett napirendje:  

09:30 – 10:00 Regisztráció 

10:00 – 10:15 Létszámfelmérés, napirendi pontok és az emlékülés programjának ismertetése.  

10:15 – 10:30 Dr. Karlovitz János: A TANOSZ elmúlt 25 évéről és fontosabb eseményeiről 

10:30 – 11:00 Dr. Nahalka István: A CKP Kockás könyv c. vitaanyagának elképzelései a 

közoktatásról, ezen belül a tankönyvellátásról  

11:00 – 11:30 ………… (Emmi): A tankönyvfejlesztés és tankönyvellátás jövőjéről - 

egyeztetés alatt 

11:30 – 12:00 TANOSZ szülinapi torta közös elfogyasztása 

 

Közgyűlésünk tervezett napirendje:  

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 

 


