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

ülés határozatképes.  

 

Az ülés napirendje: 

1. Az alternatív tankönyvjegyzék összeállítása 

2. A TANOSZ elnökségének a közgyűlés óta elvégzett feladatai 

3. Egyebek 

 

Az alternatív tankönyvjegyzék összeállítása 

Az előző tanévhez hasonlóan a Romi-Suli-ban összeállítják a TANOSZ 2020/2021-es tanév 

alternatív tankönyvjegyzékét. Várjuk a kiadók, tankönyvárusok jelentkezését a felhívásban 

megállapított határidők szerint. 

 

Vágó Lászlóné elnökségi tagunk jelezte a létszámbővítés szükségességét. Az elnökség tagjai 

vállalták, hogy a taglétszámot kiadók és tankönyves kereskedők megkeresésével igyekeznek 

bővíteni. 

Horváth Tibor elnökségi titkár mindezt kiegészítette azzal, hogy a tankönyvíró kollégákkal is 

szükséges felvenni a kapcsolatot. 

Miklós Gábor elnökségi tagunk megjegyezte, hogy a szülők részéről nő az igény a jegyzéken 

kívüli kiadványok iránt, ugyanakkor többen bírálták az alacsony minőségű, szakmaiatlan 

iskola-előkészítő füzetek megjelenését. 

Romankovics András elnökhelyettesünk jelezte, hogy pedagógusok vagy a szülők (a 

pedagógusok megbízásából) közvetlenül is rendelnek a kiadóktól. 

 

Elnöki beszámoló a TANOSZ elnökségének a közgyűlés óta elvégzett feladatairól 

 

TANOSZ média-megjelenések a legutóbbi közgyűlés óta: 

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

tankönyvektől 2019.05.30 – Népszava 

 Kényszerpálya: magánkiadós tankönyvek kerültek az államhoz  

2019.07.29 – Népszava 

 Elégedetlenek a pedagógusok az állami tankönyvekkel? 2019.08.04 – ATV  

 Tankönyvek – Csak egy maradhat - Klubrádió 

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

2019.09.10. - Magyar Hang 

 Does Hungary education reform mean more patriotism, but less democracy? 

2019.10.25. –  The Christian Science Monitor – Boston  

A magyar oktatási reform több hazafiságot, de kevesebb demokráciát jelent? 

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
https://www.tanosz.info/cikkek/hirek/does-hungary-education-reform-mean-more-patriotism--but-less-democracy-.html


 A kutyának sem kell az állami egyentankönyv 2019.11.06. – Népszava 

 OKTATÁSI ÉVÉRTÉKELŐ – CKP 2020.02.12  

 Hibás alap, rossz keret - Lázadás a NAT ellen 2020.03.01 – Népszava 

 

Állásfoglalások, közlemények a legutóbbi közgyűlés óta: 

 

TANOSZ közlemény 2019. július 17.  

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

 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, 

jobban megtalálták a számításaikat az iskolák az új tankönyvjegyzékkel: míg tavaly csaknem 

12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák tanévkezdésre, addig most 12 millió 503 ezer 

rendelés érkezett. Az állam bebizonyította azt is, hogy mindez - a jó minőség mellett - 

megvalósulhat olcsóbban is, ugyanis a leadott rendelések értéke 700 millió forinttal kisebb, 

mint az előző évben - ismertette az államtitkár, hozzátéve, hogy 2017-hez képest 1,2 milliárd 

forinttal kevesebb a teljes "tankönyvköltés". 

 

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

A tankönyvek minőségének javulása a jelenlegi szabályozás keretei között nem várható, a 

verseny megszüntetése komoly gátja a minőségi tankönyvfejlesztésnek. A magánkiadók 

tankönyveire láthatóan még a jelenlegi helyzetben is mutatkozik igény, ráadásul a statisztika a 

magánkiadók esetében nem tartalmazza a közvetlen kiadói megrendeléseket. Az előző tanévi 

megrendelésekhez képest a magánkiadók esetében történt nagymértékű zuhanást a lejárt 

tankönyvi engedélyek meghosszabbításának törvényi akadálya okozta. 

 

Mennyire népszerűek az állami fejlesztésű tankönyvek?  (2019.10.22.)  

 

TANOSZ – elemzés: A tankönyvellátás alakulása az elmúlt 8 évben 2019.10.29  

A 2012-ben bevezetett Nemzeti alaptanterv (Nat) és a 2013-ban kiadott kerettantervek 

határozták meg utoljára (és a korábbi évek gyakorlatához igazodva) a tankönyvkiadók 

számára a tankönyvfejlesztéssel, kiadással és hivatali engedélyeztetéssel összefüggő 

feladatokat. Ugyan azóta sem jelent meg az új Nat és a kapcsolódó kerettantervek, tehát az 

akkor engedélyezett tankönyvek a mai napig használhatóak lennének, a 2013-ban elfogadott 

törvénymódosítás, és az ezt követő jogszabályi  változások erre (néhány kivételt leszámítva) 

évek óta nem adnak lehetőséget a magánkiadók számára. 

 

Egyebek: 

Romankovics András elnökhelyettesünk kitért a NAT és a tankönyvjegyzék kapcsolatára. 

 

 

Budapest, 2020. március 9. 

 

 

…………………………….. 

Kereszty Péter 

elnök 

 

……………………………..     …………………………….. 

jegyzőkönyvvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

https://www.tanosz.info/cikkek/hirek/a-kutyanak-sem-kell-az-allami-egyentankonyv.html
https://www.tanosz.info/cikkek/hirek/oktatasi-evertekelo-----meghivo.html
https://www.tanosz.info/cikkek/hirek/hibas-alap--rossz-keret---lazadas-a-nat-ellen.html
https://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/mennyire-nepszeruek-az-allami-fejlesztesu-tankonyvek-.html
https://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tanosz-----elemzes--a-tankonyvellatas-alakulasa-az-elmult-8-evben.html

