
A Független Pedagógus Fórum Alapszabálya 
 

I. Általános rendelkezések: 
1. A társadalmi szervezet neve: Független Pedagógus Fórum (rövidítve: FPF) 
2. Jogi státusza: egyesület 

Működési területe: Magyarország 
Székhelye: 1039 Budapest, III. Mátyás király út 84 
Bélyegzőjének szövege a bélyegző felső harmadában: 
                 Független Pedagógus Fórum 
középső harmadában:     FPF 
alsó harmadában:          1990. 

3. A Független Pedagógus Fórum az 1990. február 16.-án elfogadott alapítólevél 
céljaiért, annak szellemében és elvei szerint munkálkodó pedagógusok, 
valamint pedagógusképző egyetemi és főiskolai hallgatók országos 
szerveződése. 

4. Működését az egyesületekre vonatkozó törvényi előírások és a jelen 
alapszabály alapján fejti ki. 

5. A szervezet célja, hogy a pedagógusok minél szélesebb rétegeinek a 
véleményére építve elősegítse az oktatásügy jobbítását. 

 
Ennek érdekében céljai: 

- figyelemmel kíséri az oktatásügy történéseit, az oktatáspolitikai döntések 
előkészületeit, maga is kezdeményez ilyeneket, ezekről rendszeresen konzultál 
a pedagógusok legszélesebb rétegeivel, állásfoglalásait, javaslatait 
nyilvánosságra hozza, és közvetlenül eljuttatja a döntéshozókhoz; 

- kapcsolatot tart azokkal a szervezetekkel, amelyek céljaival egyetértenek, 
- felkérésre, a feltételek előzetes tisztázásával független szakértői véleményt 

nyilvánít oktatásügyi kérdésekről, 
 

 
II. Tagsági jogviszony 

1. A Független Pedagógus Fórum tagjai rendes, tiszteleti és pártoló tagok. 
a.) Rendes tag lehet minden pedagógus vagy tanárjelölt, oktatást 

segítő diplomás egyéb szakember, aki oktatási intézményben 
dolgozik, aki az alapszabályt elfogadja, és belépési szándékát 
kinyilvánítja. 

b.) Tiszteleti tagokat az oktatásügy érdemes szakemberei, a 
tudomány és a kultúra köztiszteletben álló személyiségei közül 
a közgyűlés választhat. 

c.) Pártoló tagokként – a választmány egyetértésével – 
bejegyezhetők a szervezet tevékenységét anyagi eszközökkel is 
támogató természetes, illetve jogi személyek. A pártoló tag 
szavazati joggal nem rendelkezik. 

2. A tag joga, hogy részt vegyen a közgyűlés munkájában, a tisztségviselőkre 
javaslatot tegyen, a közgyűléshez, illetve a két közgyűlés közötti időben a 
választmányhoz kérdést intézzen és arra érdemi választ kapjon, valamint 
véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen, tanácskozási joggal részt vegyen a 
választmány ülésein, információt kapjon a választmány fontosabb döntésiről. 
A tag bármelyik tisztségre jelölhető és megválasztható. 
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3. A tiszteleti tag jogai megegyeznek a tagok jogaival és kötelességeivel, azzal az 
eltéréssel, hogy szavazati joggal nem rendelkeznek. 

4. A tagsági viszony megszűnik a tag kilépésével, a tagdíjfizetési kötelezettség 
elmulasztásával, a tag halálával. 

 
III. Az FPF szervezet működése: 

1. A Független Pedagógus Fórum legfelső szerve a tagok összességét magába 
foglaló közgyűlés. A rendes közgyűlés évenként egy alkalommal, a rendkívüli 
közgyűlés szükség szerint, az alapszabálynak megfelelően ül össze. A 
közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható. A 
közgyűlés határozatképes, ha azon – szabályszerű összehívást követően – a 
rendes tagok legalább 50%+1 fővel megjelentek, illetve az elektronikus 
formában összehívott közgyűlésen a jogszabály előírásai szerint részt vesznek. 
A határozatlanképtelenség miatt ismételten, szabályszerűen összehívott 
közgyűlés – az eredeti napirend kérdéseiben – a megjelent tagok számára 
tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlést és a rendkívüli közgyűlést a 
választmány hívja össze saját, vagy legalább 10 tag kezdeményezésére az ok és 
cél megjelölésével. A közgyűlés a választmány és a tagok javaslatai alapján 
állapítja meg napirendjét. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 
kérdéseket a rendes közgyűlés napirendjébe fel kell venni. A közgyűlés 
napirendjére tűzött kérdésekben a megjelent tagok szavazataik egyszerű 
többségével döntenek a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 
kérdésekben, mint:  

- Az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
- A választmány három éves időtartamra történő 

megválasztása (titkos szavazással), 
- A tagdíj összegének megállapítása. 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
2. A Választmány a Független Pedagógus Fórum 7 tagú állandó vezető testülete. 

A Választmány döntéseit ülésen, vagy ülésen kívül, de minden esetben 
tagjainak többségi szavazatával hozza. A választmány ülését a 2 képviselő 
(egyikük ügyvivő képviselő) és egy választmányi tag, vagy három 
választmányi tag javaslatára a napirend megjelölésével 15 napon belül össze 
kell hívni. A választmányi ülést legalább 4 tagja részvétele esetén már meg kell 
tartani. A választmányi ülés legalább 4 jelenlevő tagja esetén határozatképes, 
döntései jogszerűek, érvényesek.  Az ülésen meg nem jelent tagok szavazata 
abban az esetben érvényes, amennyiben az ülésig az ügyvivő képviselőhöz 
megérkezik. A választmány üléseiről – a tárgyalandó témák megjelölésével – 
előre értesíti az FPF tagjait, akik tanácskozási joggal részt vehetnek azokon. 

 
A Választmány jogai és kötelességei: 

- A Választmány köteles a rendes közgyűlést minden év májusának végéig – 
a tagok legalább 30 nappal korábban, a napirend megjelölésével történő 
értesítése mellett – összehívni; 

- A közgyűlés határozatképtelensége esetén köteles az ismételt (a rendes 
vagy rendkívüli) közgyűlést – a tagok legalább 15 nappal korábban, a 
napirend megjelölésével történő értesítése mellett – összehívni. 

- A Választmány belső szerveződéséről, a munkamegosztásról maga dönt.  
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- Dönteni jogosult a Független Pedagógus Fórum életével kapcsolatos 
minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. 

- Jogosult megállapítani a bankszámla feletti rendelkezés szabályait, dönt a 
gazdálkodás kérdéseiben. 

- A választmány hatáskörébe tartozik az éves költségvetés, valamint az előző 
évi számviteli és szakmai beszámoló elfogadása. 

- A választmány ülésein hozott lényegi döntéseiről, az FPF tevékenységével 
kapcsolatos fontos történésekről körlevelekben és a szervezet Web-lapján 
tájékoztatja a tagokat. 

 
3. Az ügyvivő és az aláírási joggal rendelkező két képviselő személyét a 

választmány jelöli ki és bízza meg egyszerű szótöbbséggel tagjai sorából, max. 
háromévnyi időtartamra. 
Az ügyvivő köteles  

- a választmányi üléseket összehívni; 
- gondoskodni az FPF tagjaival való kapcsolattartásra 
- az ügyvivő megbízatása megszűnik annak lejártával, az arról való 

lemondással, a tagsági jogviszony megszűnésével, valamint a 
választmány ilyen értelmű döntésével. 

4. Az ügyvivő és a választmány tagjai. 
- Felváltva elnökölnek a közgyűléseken és a választmány ülésein; 
- A Független Pedagógus Fórum nevében nyilatkozatot tehetnek, és 

ilyenekhez csatlakozhatnak. A választmány bármely tagja 
indítványozhatja azt, hogy az Egyesület a nyilatkozattól határolja el 
magát, illetve tagok önként elhatárolódhatnak attól. 

IV. Eljárásaikról kötelesek beszámolni a választmánynak legkésőbb a legközelebbi 
tanácskozáson.  

V. Gazdálkodás 
1. A Független Pedagógus Fórum bevételei tagdíjból, pályázati úton elnyert 

pénzekből, adományokból tevődhet össze, amellyel a pénzgazdálkodásra 
vonatkozó szabályoknak megfelelően gazdálkodik.  

2. A költségvetés felhasználásáról a közgyűlésnek be kell számolni. 
 

VI. Záró rendelkezés 
Jelen alapszabály az 1990. június 2.-án elfogadott, 1997. június 5.-én, 2003. 
november 6.-án, 2008. november 6.-án, 2012. május 18.-án és 2016. április 15.-én 
módosított dokumentum. 

 
 

 


