
Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

(TANOSZ) 
2020. szeptember 18-i közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

A közgyűlés helyszíne: Műszaki Kiadó (1032 Budapest, San Marco u. 57.) 

 

Időpontja: 2020. szeptember 18. (péntek) 10 óra 
 

10:00 – 10:30 Regisztráció 

10:30: 

Kereszty Péter, a TANOSZ elnöke a meghirdetett időpontban megállapította, hogy a 

megismételt közgyűlésen megjelent tagság létszámtól függetlenül határozatképes.  

(A jelenlévőket lásd a jelenléti íven: 1. számú melléklet.)  

A meghirdetett napirendi pontok (lásd a Meghívót, 2. számú melléklet): 

 
 

1. napirendi pont 

Létszámfelmérés, napirendi pontok ismertetése, jegyzőkönyvvezető és szavazatszámlálók 

megválasztása 

 

Kereszty Péter javaslatot tett a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására 

 

1/2020.09.18. határozat: 
- a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Tibor személyében. Javaslatát a közgyűlés 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta. 

- a jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 

elfogadta Nemesvölgyi Emilt, valamint ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 

elfogadta Romankovics András tagokat. 

 

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat egyhangúan, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. (Lásd 1. sz. melléklet) 
 

 

2. napirendi pont 
 

Ezután Kereszty Péter elnök megtartotta az éves beszámolót a Tanosz tevékenységéről, 

megnyilatkozásairól, állásfoglalásokról, állásfoglalásairól. Ismertette a Tanosz elemzését a 

tankönyvellátás alakulásáról az elmúlt 8 évben, valamint beszámolt az egyesület vagyoni 

helyzetéről. 

 

3. napirendi pont 

 

Ezután Kereszty Péter elnök bemutatta és ismertette az egyesület 2019. évi mérleg és 

eredmény beszámolóját. 

 

Ezután az egyesület elnöke szavazásra bocsátotta a két beszámolót. 

 

2/2020.09.18. határozat: 
A közgyűlés 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tanosz 

elnökségének beszámolóját az elmúlt évi tevékenységéről. (Lásd 2. számú melléklet) 

 



3/2020.09.18. határozat: 
A közgyűlés 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tanosz 

2019. évi egyszerűsített éves gazdasági beszámolóját. (Lásd 3. számú melléklet) 

 

4. napirendi pont 

 

A Tanosz elnöke részletezte a 2020. évi költségvetési tervezetet. A közgyűlés résztvevői 

megvitatták annak egyes elemeit, és megállapították, hogy nincs olyan pontja, amelynek 

költségeit csökkenteni lehetne.  

A tagság a biztonságos működés feltételeinek biztosítása érdekében a tagsági díjak emelését 

javasolta, mivel az alapszabály értelmében a tagdíj mindenkori összegét a közgyűlés állapíthatja 

meg.  

Rövid megbeszélés következett az emelés mértékéről, majd a levezető elnök szavazásra bocsátotta a 

kérdést. 

A közgyűlés 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tanosz-

tagdíjának emelését, 5.000, illetve 10.000 Ft-ra. 

 

4/2020.09.18. határozat: 
Az elfogadott javaslat értelmében az éves tagdíj természetes személyek esetén 5.000,- Ft/tag/év, 

 jogi személyek esetében 10.000,- Ft/tag/év.  

 

A 2019. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan többen is méltatták, hogy 

szakmai kérdésekben a Tanosznak komoly súlya van, egyre több pedagógus, szülő ad a 

véleményére, sőt a média gyakran kéri is az egyesület állásfoglalását.  

Jónak tartják, hogy a Tanosz távol marad a politikától, és megmarad annál, hogy tisztán 

szakmai alapon nyilvánul meg minden kérdésben. 

 

 

5. napirendi pont 

 

A 2020. évi költségvetési terv végül szavazásra került, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

5/2020.09.18. határozat: 
A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete közgyűlése 2020. évi költségvetési 

tervezetét elfogadta. (Lásd 4. számú melléklet) 

 

 

6. napirendi pont 

 

Ezután Romankovics András kért szót, és részletesen beszámolt a 2019/2020. tanévi 

tankönyvrendelések tapasztalatairól, bemutatta a legfrissebb közérdekű adatokat. A közgyűlés 

résztvevői részletesen elemezték, hogyan alakult a tankönyv helyzete. 

 

7. napirendi pont 

 

Kereszty Péter elnök röviden ismertette a Tanosz ez évre tervezett munkáját, amely továbbra 

is szem előtt tartja az alapszabályban lefektetett célokat. Vázolta részvételét a Civil 

Közoktatási Platform munkájában. 

 

 



8. napirendi pont 

 

Egyebek, hozzászólások. 

A tagság azt kéri, hogy ezentúl ne papíralapú, hanem elektronikus számlát kapjanak a 

tagdíjról.  

Egy változás történt a tagok sorában: egy tagunk megszűnik mint jogi személy, de 

magánszemélyként tagja marad egyesületünknek. 

 

9. napirendi pont 

 

Kereszty Péter elnök megköszönte mindenkinek a részvételt, és kéri, hogy a tagság aktív 

munkájával járuljon hozzá az eredményességhez. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 18. 

 

 

Jelen jegyzőkönyvben foglaltak így hangzottak el és a valóságnak megfelelnek. 

A jegyzőkönyv hiteles. 

k.m.f. 

 

 

 

……………………………..     …………………………… 

          levezető elnök            jegyzőkönyvvezető 

 

 

……………………………..     …………………………… 

          Nemesvölgyi Emil      Romankovics András 

           hitelesítő tag         hitelesítő tag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

2020. szeptember 18-i közgyűlési jegyzőkönyvének 

mellékletei 

 
 

1. számú melléklet: Jelenléti ív 

2. számú melléklet: Meghívó  

3. számú melléklet: 2019. évi gazdasági beszámoló 

4. számú melléklet: 2020. évi költségvetési tervezet 

 

 

 


