
A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

elnökségi ülésének jegyzőkönyve 
 

Az elnökségi ülés helyszíne:  

Krónika Nova Tankönyvkiadó, 1085 Budapest, Stáhly utca 2/a 

Időpontja: 2019.10.09. 11 óra 

Jelen vannak:  

Kereszty Péter elnök 

Romankovics András elnökhelyettes 

Horváth Tibor elnökségi titkár 

Miklós Gábor elnökségi tag 

Vágó Lászlóné elnökségi tag 

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökség jelen van, így az 

ülés határozatképes.  

 

Az ülés napirendje: 

1. Az idei év tankönyvrendelésének tapasztalatairól 

2. A TANOSZ elnökségének a közgyűlés óta elvégzett feladatai 

3. Az évre tervezett feladatok 

4. Egyebek 

 

1. Az idei év tankönyvrendelésének tapasztalatairól 

Az elnökségi tagok több javaslatot is tettek a tankönyvrendelés kapcsán. Mivel több száz 

magánkiadós kiadvány került le a hivatalos tankönyvjegyzékről, ezért egyre inkább 

felértékelődik a TANOSZ alternatív jegyzéke.  

Felmerült az oldal reklámozása, az alternatív tankönyvjegyzék webshopként való 

üzemeltetése; ennek részleteit (költségei, müködtetése stb.) az elnökség érdemesnek tartja 

kidolgozni. Egy másik fontos előrelépés lehet a „beragadt” kiadványok „könyves diszkont-

áruházban” történő értékesítése - ehhez a kiadók segítsége szükséges.  

További információkat a hivatalos adatok kikéréséből és a kiadóktól származó adatoktól 

várhatunk. Sokat segítene az értékelésben, ha a tankönyvkiadásban még érdekelt kiadók 

nyilatkoznának arról, hogy a tankönyvforgalmukban milyen arányt képviselnek a közvetlen 

kiadói rendelések. 

 

2. A TANOSZ elnökségének a közgyűlés óta elvégzett feladatai 

 

TANOSZ média-megjelenések a legutóbbi közgyűlés óta 

1. „A világért se a suliba küldje a munkafüzeteket!” – Mindenki menekül az állami 

tankönyvektől 2019.05.30 Népszava 

2. Kényszerpálya: magánkiadós tankönyvek kerültek az államhoz 2019.07.29 Népszava 

3. Elégedetlenek a pedagógusok az állami tankönyvekkel? 2019.08.04 – ATV  

4. Tankönyvek – Csak egy maradhat 2019.08.14. – Klubrádió 

5. Az állami tankönyv sincs ingyen, és a diákoknak sem tesz jót  

2019.09.10  - Magyar Hang 

 

Állásfoglalások, közlemények: 

1. TANOSZ közlemény 2019. július 17.  

Az államtitkároknak nem kellene nyilatkozniuk olyan ügyekben, amelyekhez nem értenek! 

2. A 2019/2020-as tanév tankönyvrendelésének tapasztalatai (2019.08.27)  

https://www.tanosz.info/cikkek/hirek/---a-vilagert-se-a-suliba-kuldje-a-munkafuzeteket---------mindenki-menekul-az-allami-tankonyvektol.html
https://www.tanosz.info/cikkek/hirek/---a-vilagert-se-a-suliba-kuldje-a-munkafuzeteket---------mindenki-menekul-az-allami-tankonyvektol.html


3. Az évre tervezett feladatok 

Az egyesület tevékenységét erősíteni új eszközökkel, az online-marketing lehetőségeinek 

felmérése a következő fontos feladat, amelyet az elnökség felvállal. Ehhez meg kell találni a 

megfelelő személyeket és a legmegfelelőbb módszereket a naptári év végéig. 

 

 

 

Budapest, 2019. október 15. 

 

 

 

…………………………….. 

Kereszty Péter 

elnök 

 

 

……………………………..     …………………………….. 

jegyzőkönyvvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 


