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2. Az évre tervezett feladatok 

3. A TANOSZ alternatív tankönyv- és taneszközjegyzékének készültségéről 
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5. A tisztújítás előkészítése 
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1. Az elnökség előző ülése (2018. 08. 22.) óta elvégzett feladatok  

A tankönyvhelyzet jobbítására tett TANOSZ erőfeszítések (közlemények) 2018 augusztusától 

(az anyagok elérhetők a TANOSZ honlapján). 

 

TANOSZ közlemények: 

 A TANOSZ véleménye a NAT-2018 tervezetről  

2018.10.29  

Összefoglaló véleményünk: 

A NAT-2018-ban megjelent célok és elvek lehetőséget kínálnak a sokszínűbb, 

módszertani eszköztárukban változatosabb digitális és hagyományos papíralapú 

taneszközök és tankönyvek fejleszthetőségére, viszont a tartalom részletes előírása 

erősen korlátozza a saját tantervekre és elképzelésekre épülő taneszközök fejlesztését, 

a különböző iskolatípusok oktatási céljaihoz igazodó tankönyvek és egyéb oktatási 

eszközök kialakítását. 

 

 TANOSZ közlemény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról Korm. rendelet 

módosításáról  

2019.01.08  

A tankönyvfejlesztés, kiadás és tankönyvellátás területén a 2019. január elsején 

hatályba lépett, módosított rendelet előrevetíti a tankönyvválasztás szabadságának 

teljes felszámolását. Ezzel a rendelkezéssel pont került annak az öt évvel ezelőtt 

indított szabályozási folyamatnak a végére, amely szinte kizárólagosan állami és 

egyházi kézbe tette át a tankönyvfejlesztés, a tankönyvkiadás és –ellátás feladatait.  

 

 A TANOSZ válasza az EMMI nyilatkozatára: Az állami (fejlesztésű) tankönyvek 

nem garantálják a jó minőséget…  

2019.01.21  

http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/a-tanosz-velemenye-a-nat-2018-tervezetrol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-nemzeti-kozneveles-tankonyvellatasarol-korm.-rendelet-modositasarol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny-a-nemzeti-kozneveles-tankonyvellatasarol-korm.-rendelet-modositasarol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/a-tanosz-valasza-az-emmi-nyilatkozatara--az-allami--fejlesztesu--tankonyvek-nem-garantaljak-a-jo-minoseget---.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/a-tanosz-valasza-az-emmi-nyilatkozatara--az-allami--fejlesztesu--tankonyvek-nem-garantaljak-a-jo-minoseget---.html


TANOSZ média-megjelenések a legutóbbi közgyűlés óta 

 

1. Az új alaptantervvel végezhetik ki a nem állami tankönyveket  

2018.08.21  
Nem tudnak dolgozni új könyveken a független kiadók az alaptantervről való 

titkolózás miatt 
 

2. "Ablakon kidobott pénz" a kölcsöntankönyvekre szánt 5-6 milliárd forint?  

2018.08.22  
A 9. évfolyamig nem kell fizetni a tankönyvekért, a harmadik osztálytól ez azonban valójában 

azt jelenti, hogy a diákok csak egy tanévre kapják kölcsön a könyveket, azokat a tanév végén 

vissza kell adniuk. Vannak szülők, akik inkább úgy döntenek, megveszik a könyveket 
 

3. Kiszorítja a kormány a magánkiadókat a tankönyvkönyvpiacról?  

2018.08.29  
Az ATV Start vendége Kereszty Péter, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének 

elnöke. 

 

4. "A hetvenes évekbe megyünk vissza" - tényleg jó, ha egyentankönyvet adunk a diákok 

kezébe? 

 2018.08.30  
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint az egységes tankönyv és 

tananyag segítség a hátrányos helyzetű diákoknak, akiket a leszakadás veszélye fenyeget. A 

tankönyvszerző másképp gondolja. 

 

5. TANOSZ KÖZLEMÉNY (2018. 08. 30.)  

A magánkiadók és az Oktatási Hivatal között jogvita áll fenn a tankönyvvé 

nyilvánítási engedélyek meghosszabbítása ügyében.  

Történeti tényállás: A tankönyvkiadók (felperesek) kérelmet nyújtottak be az OH 

(alperes) által engedélyezett tankönyveik engedélyének meghosszabbítására, melyet az 

alperes visszautasított, a benyújtott tankönyvek visszaküldésre, az eljárási díj pedig 

visszautalásra került a felperesek részére.  
 

6. Sorsdöntő bírósági tárgyalások előtt állnak a magán tankönyvkiadók  

2018.08.31  
Szeptember első hetében sorra kezdi tárgyalni a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság, hogy meghosszabbíthatóak-e az idén augusztus 31-én lejáró magánkiadású 

tankönyvek az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzékében. 

 

7. Az oktatás szabadságáért perlik az államot a tankönyvkiadók, mert csak az 

egyentankönyveket engedélyezték  

2018.09.03  
Öt magánkézben lévő tankönyvkiadó pert indított a magyar állam ellen, mert mostanra derült 

ki, hogy hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét további öt évre, ezt 

eljárás lefolytatása nélkül visszautasították. Romankovics András, a Tankönyvesek Országos 

Egyesületének alelnöke az Átlátszónak azt mondta, hogy ez a per a tankönyvválasztás 

szabadságáról, végső soron tehát az oktatás szabadságáról szól, mert ha elbuknak, jövőre már 

csak az állami egyentankönyvekből tanulhatnak a diákok az országban 

 

8. Sarokba szorították a magánkiadókat, kezdődnek a tárgyalások  

2018.09.04  
Hiába szerették volna meghosszabbítani a magánkiadók tankönyveik engedélyét, ezt eljárás 

nélkül elutasították. 

http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/az-uj-alaptantervvel-vegezhetik-ki-a-nem-allami-tankonyveket.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/-ablakon-kidobott-penz--a-kolcsontankonyvekre-szant-5-6-milliard-forint-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/kiszoritja-a-kormany-a-magankiadokat-a-tankonyvkonyvpiacrol-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/-a-hetvenes-evekbe-megyunk-vissza----tenyleg-jo--ha-egyentankonyvet-adunk-a-diakok-kezebe-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/-a-hetvenes-evekbe-megyunk-vissza----tenyleg-jo--ha-egyentankonyvet-adunk-a-diakok-kezebe-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-kozlemeny--2018.-08.-30.-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/sorsdonto-birosagi-targyalasok-elott-allnak-a-magan-tankonyvkiadok.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/az-oktatas-szabadsagaert-perlik-az-allamot-a-tankonyvkiadok--mert-csak-az-egyentankonyveket-engedelyeztek.html
http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/az-oktatas-szabadsagaert-perlik-az-allamot-a-tankonyvkiadok--mert-csak-az-egyentankonyveket-engedelyeztek.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/sarokba-szoritottak-a-magankiadokat--kezdodnek-a-targyalasok.html


 

9. Csatát nyertek a tankönyvkiadók Orbánék ellen  

2018.09.07  
Az Oktatási Hivatal pert vesztett egy magánkiadó ellen. Még sok hasonló döntés várható. 

 
10. Ítélet: Törvénytelenül szorították ki a magánkiadókat a tankönyvpiacról  

2018.09.07  
Új tankönyvengedély-hosszabbítási eljárásra kötelezte a bíróság az Oktatási Hivatalt, miután 

az jogalap nélkül tagadta meg egy magánkiadó tankönyvének hosszabbítási igényét – derült ki 

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon pénteken kihirdetett ítéletből. Jövőre 822 

magánkiadású tankönyv tűnhet el a rendelhető könyvek listájáról, most több mint 130 könyv 

számára csillant fel a remény, egyúttal a kiadóknak sem kell azonnal lehúzni a rolót. 

 

11. Az Oktatási Hivatal pert vesztett egy magánkiadó ellen  

2018.09.10  

Jogszerűtlenül tagadta meg az Oktatási Hivatal (OH) egy magántulajdonban lévő 

tankönyvkiadó tankönyvi engedélyének meghosszabbítását – mondta ki a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. 

„Tönkre lehet tenni egy szakmát, de azért ennél kulturáltabban kéne csinálni” – 

mondta egy ponton Boglutz István, a kiadókat képviselő ügyvéd. 
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20180910-072900.mp3 

 
12. Pert nyert az egyik magán tankönyvkiadó az állam ellen 

 2018.09.07  
Új tankönyvengedély-hosszabbítási eljárásra kötelezte a bíróság az Oktatási Hivatalt, miután 

az jogalap nélkül tagadta meg egy magánkiadó tankönyvének hosszabbítási igényét – írja az 

Úgytudjuk.hu a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon pénteken kihirdetett ítélete 

alapján. 

 

13. Nem tartós, nem ingyenes  

2018.09.10  
Pereskedő kiadók, értetlen, feszült szülők, elégedetlen tanárok – ide vezetett a kormány 

„tankönyvpolitikája”, melynek során tudatosan, az állami kiadók könyveinek javára lassan 

kiszorítják a magánkiadók kiadványait. 

 

14. Holnap folytatódnak a tankönyvkiadós perek  

2018.09.11  
ATV Egyenes beszéd - Romankovics András és Deák Dániel 

 

15. Magánkiadók a tankönyvellátásban - Megszállók és partizánok  

2018.09.17 Magyar Narancs 

 

16. "Áldozatul esett egy szűklátókörű oktatáspolitikának" - nekrológ született a "régi" történelem 

atlaszról  

2019.02.06 Eduline 

 

17. Az állami tankönyvkiadás az alacsony ár záloga  

2019.02.06 Magyar Hírlap 

 

18. 3,5 millió tankönyv tűnhet el az iskolákból  

2019.01.31 HVG 

 

19. Kevesebb állami tankönyvet rendelnek a tanárok  

2019.01.23 Index  

http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/csatat-nyertek-a-tankonyvkiadok-orbanek-ellen.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/itelet--torvenytelenul-szoritottak-ki-a-magankiadokat-a-tankonyvpiacrol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/az-oktatasi-hivatal-pert-vesztett-egy-magankiado-ellen.html
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20180910-072900.mp3
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/pert-nyert-az-egyik-magan-tankonyvkiado-az-allam-ellen.html
http://ugytudjuk.hu/cikk/20180905_magankiadok-tankonyveinek-sorsa
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/nem-tartos--nem-ingyenes.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/holnap-folytatodnak-a-tankonyvkiados-perek.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/magankiadok-a-tankonyvellatasban---megszallok-es-partizanok.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/-aldozatul-esett-egy-szuklatokoru-oktataspolitikanak----nekrolog-szuletett-a--regi--tortenelem-atlaszrol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/-aldozatul-esett-egy-szuklatokoru-oktataspolitikanak----nekrolog-szuletett-a--regi--tortenelem-atlaszrol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/az-allami-tankonyvkiadas-az-alacsony-ar-zaloga.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/3-5-millio-tankonyv-tunhet-el-az-iskolakbol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/kevesebb-allami-tankonyvet-rendelnek-a-tanarok.html


 

20. A tankönyvellátó adatai cáfolják a kormányt  

2019.01.23 Népszava 

 

21. Visszaszóltak a tankönyvesek: tényleg egyre népszerűbbek az állami tankönyvek? 
2019.01.21 Eduline 

 

22. "A tankönyvválasztás szabadságának teljes felszámolása" zajlik a tankönyvesek szerint 

2019.01.08 Eduline 

 

23. Gyenge minőségűek az állami tankönyvek a pedagógusok szerint  

2019.01.04 HVG 

 

24. Romankovics András az új tankönyvrendeletről  
2019.01.03 Klub Rádió 

 

25. Ellehetetlenítik a magán tankönyvkiadókat?  

2019.01.03 ATV 

 

26. Visszaszóltak a tankönyvesek: tényleg egyre népszerűbbek az állami tankönyvek? 

2019.01.21 Eduline 

A rendelési adatok tételesen cáfolják, hogy a tanítók-tanárok körében egyre 

népszerűbbekké váltak volna az állami tankönyvek – így reagált a Tankönyvesek 

Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) Rétvári Bence nyilatkozatára. 
 

27. Kevesebb állami tankönyvet rendelnek a tanárok   

2019.01.23 Index 

Hiába állítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára, Rétvári Bence, 

hogy az iskolák egyre nagyobb arányban rendelnek állami kiadású tankönyveket, ha a 

statisztikák szerint 2015-ben még 74,4 százalékos piaci arányról 2018-ra 68 százalékra esett 

vissza az állami kiadású tankönyvek rendelési aránya. Mindezt a az állami Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft. (KELLO) tette közzé a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

(TANOSZ) kérésére. 

 

28. A tankönyvellátó adatai cáfolják a kormányt  

2019.01.23 Népszava 

Nem nőtt, hanem csökkent az állami kiadványok népszerűsége. 

 

29. 3,5 millió tankönyv tűnhet el az iskolákból  

2019.01.31 HVG 

 

30. "Áldozatul esett egy szűklátókörű oktatáspolitikának" - nekrológ született a "régi" 

történelem atlaszról  

2019.02.06 eduline.hu 

 

31. Ledózerolt tankönyvpiac  

2019.03.11 HVG 

Április elsején közli az államilag támogatott tankönyvek listáját az Oktatási Hivatal, az idén 

pedig a magánkiadóknak már jóval kevesebb kiadványa kerülhet fel a listára. 

 

 

 

 

 

http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/a-tankonyvellato-adatai-cafoljak-a-kormanyt.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/visszaszoltak-a-tankonyvesek--tenyleg-egyre-nepszerubbek-az-allami-tankonyvek-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/-a-tankonyvvalasztas-szabadsaganak-teljes-felszamolasa--zajlik-a-tankonyvesek-szerint.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/gyenge-minoseguek-az-allami-tankonyvek-a-pedagogusok-szerint.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/romankovics-andras-az-uj-tankonyvrendeletrol.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/ellehetetlenitik-a-magan-tankonyvkiadokat-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/visszaszoltak-a-tankonyvesek--tenyleg-egyre-nepszerubbek-az-allami-tankonyvek-.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/kevesebb-allami-tankonyvet-rendelnek-a-tanarok.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/a-tankonyvellato-adatai-cafoljak-a-kormanyt.html
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/3-5-millio-tankonyv-tunhet-el-az-iskolakbol.html
http://eduline.hu/kozoktatas/20190205_tortenelem_atlasz_nekrolog
http://www.tanosz.info/cikkek/hirek/ledozerolt-tankonyvpiac.html


2. A 2019. évre tervezett feladataink 
 

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

megmaradására, mert civil kontroll nélkül nem létezik demokrácia. A civil szervezetek 

biztosíthatják az elfogulatlan szakmaiságot, az oktatásügy területén is. 
 

 Az anyagai függetlenség megteremtése, a függőség mindenáron 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, illetve 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 Jánosnak az előző közgyűlés által elfogadott javaslata: a TANOSZ állítson 

össze alternatív tankönyvjegyzéket. 
 

 Független szakmai véleményformálásra van szükségünk. A tankönyvkutatóknak, 

pedagógiai műhelyeknek rá kellene világítaniuk a rossz irányú tendenciákra, a téves 

elképzelésekre.  
 

 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 pártpolitika lehetőség szerinti 

kihagyásával. Az együttműködés lehetőségeit meg kell keresni az oktatásirányítás 

állami szervezeteivel, a segítségnyújtás felajánlásával. 
 

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

 

 

3. A TANOSZ alternatív tankönyv- és taneszközjegyzékének készültségéről  

Romankovics András elnökhelyettes és Horváth Tibor elnökségi titkár összeállította az 

egyesület 2019-2020. tanévi alternatív tankönyv- és taneszközjegyzékét, az elnökség 

tagjai tartalmi és formai változtatásokat javasoltak, melyet az elnökség megvitatott és 

döntést hozott. 
 



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

2019/1.sz. határozata 

 

A közgyűlés időpontja: 2019. május 22-én 10 órai kezdettel 

 

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

 

Az elnökség 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

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

meghívására. 

 

5. A tisztújítás előkészítése: 

Jelölőbizottság: elnökségi javaslatra Dr. Szóró Ilona és általa a tagságból választott 

tisztséget nem viselő tagtárs.  

A jelölőbizottság tagja tisztségre érvényesen nem jelölhető. A jelöltlistákra csak olyan 

személy vehető fel, aki a jelölést vállalja. A nyilatkozattételre a jelölteket a 

jelölőbizottság hívja fel, a tisztújító közgyűlés napját legalább 10 nappal megelőzően. 

A jelölt a tisztújító közgyűlés napját megelőző napig köteles megtenni nyilatkozatát. A 

nyilatkozattétel elmaradása esetén a jelölt a jelöltlistára nem kerül fel. 
 

Az elnökség tagjai: A felügyelőbizottság 3 tagból áll: 

elnök 

elnökhelyettes 

elnökségi titkár 

elnökségi tag 

elnökségi tag 

 

 

 

6. Egyebek 

 TANOSZ új tagkérelem (2019): 

Móra Kiadó Zrt. (a kérelem elnökségi elfogadása) 

Dr. Németh István (Graduation Bt. vezetője) 

Kilépett tagok – megszűnés miatt (2018-2019): 

Dinasztia Tankönyvkiadó  

Graduation Bt. 

 

 

 

 

Budapest, 2019. március 12. 

 

…………………………….. 

Kereszty Péter 

elnök 

 

 

……………………………..     …………………………….. 

jegyzőkönyvvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 


