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Részletek az Alapszabályból
A szervezet alapszabálya szerinti célja

• 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 mond oktatásügyi kérdésekről.



A közgyűlés feladata

• 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.
• Az éves pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása



FPF választmány

• 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. 
• 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.

 



Gazdálkodás

• A Független Pedagógus Fórum bevételei tagdíjból, pályázati úton 
elnyert pénzekből, adományokból tevődhet össze, amellyel a 
pénzgazdálkodásra vonatkozó szabályoknak megfelelően 
gazdálkodik. 

• A költségvetés felhasználásáról a közgyűlésnek be kell számolni.



Záró rendelkezés

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



A 2013-15 évi munkáról szakmai 
beszámoló

Tagságtól jogszabályok véleményezése, összesítés megküldése a 
minisztériumnak:
• Összesen 32 db jogszabályi előterjesztés véleményezése – a tagság 

véleménye alapján- e-mailes kapcsolattartással

Tanácsadás a tagságnak:
• Aktuális dokumentumok segédanyagok küldése: e-mailen valamennyi 

tagnak.



A 2013-15 évi munkáról szakmai 
beszámoló

OKNT ülésein aktív részvétel: 

Valamennyi ülésen jelen vagyunk, 3 fővel. Rendszeresen elmontuk az 
elmúlt 3 évben is a tagság által felvetett, illetve a körükben gyűjtött 
problémákat

PECIFÓ: Várdai Mártával (Pozitív Országos szakmai Egyesület vezetője) 
közösen szervezve, valamennyi civil szervezet meghívásával – OKNT 
ülésről beszámoló, problémagyűjtés – jelenleg nem működik.
• Utolsó ülés: 2014.05.08. (röviden ennek oka)



A 2013-15 évi munkáról szakmai 
beszámoló
Egyéb rendezvények:
• 2013. 04. 18.

Közgyűlés és konferencia: Gyakorlati kérdések és válaszok  a 
2013/14-as tanév elé- címmel- Az életpálya-modell bevezetése (Dr. 
Hoffmann Rózsa), Tájékoztatás a TÁMOP pályázatokról (Dr. Princzinger 
Péter), Körkép a tehetséggondozásról (Dr. Dobos Krisztina), 
Fórumbeszélgetés az új jogszabályi környezetről (Dr. Brassói Sándor), A 
mindennapi testnevelés és a tanulók mentálhigiénéje: (Dr. Bagdy 
Emőke)- pályázati pénzből megoldva



A 2013-15 évi munkáról szakmai 
beszámoló
Egyéb rendezvények:

Konferencia
• 2014.12.04. 
• Milyen feladatok állnak előttünk 2015.-ben az intézményi 

önértékeléssel kapcsolatban?

- az előadásokon használt segédanyagok megküldése a tagságnak.



A 2013-15 évi munkáról szakmai 
beszámoló
Egyéb feladatok:
• Kérdőíves felmérés a tagság körében az új előmeneteli rendszerről, a 

változásokról.- 2013.10. hó – készítette Török Anna

• FPF SWOT: 2013. 11.30.- tagok véleménye alapján



A 2015. év gazdálkodásáról szóló 
pénzügyi adatok

Bevétel:
Tagdíjakból:
40 fő 1.500,- Ft összesen: 61.000,- Ft

Kiadások:
Postai szolg., irodaszer:   9.360,- Ft
Számítástechnikai szolg.: 24.950,- Ft
Banki költségek: 17.686,- Ft
Összesen:              51.996,- Ft

A 2013 –14 évek pénzügyi adatait minden tagnak megküldtük.



2016 évi munkaterv

• Folytatjuk az eddig megkezdett szakmai tevékenységeket- kiemelten részt 
veszünk a Köznevelési Kerekasztal munka- és téma csoportjaiban
• Ha nagyjából kibontakoztak a változtatások, talán még a tanév vége előtt  

készítünk egy megismételt SWOT analízist a tagsággal , összehasonlítjuk az 
előzővel is (2013), majd segítségül az illetékeseknek átadjuk. Reméljük, hogy 
azért látható lesznek már kedvező folyamatok, de még mindig tudunk 
feltárni javítanivalókat is.
• A tagság körében gyűjtünk jó gyakorlatokat, amiket felteszünk a honlapra, és 

a tagok jelentkezhetnek megtekinteni a helyszínen, vagy ha egyébként is van 
szakmai rendezvényük, ami külsőknek is szól, arra a tagságunk kap meghívót.



2016 évi munkaterv

• Ha valamely tagunk tanulmány írt, feltesszük a honlapra.

• A 9 évfolyamos iskoláról, valamint a Tanfelügyelet tapasztalatairól 
rendezünk ősszel egy-egy műhelyt.

• Vezetői klub – havonta – egy-egy előadás, és tapasztalatcsere – 
különösen kezdő vezetőknek – tele vagyunk tapasztalt nyugdíjas vagy 
még gyakorló jó vezetőkkel.



2016 évi költségterv

• Bevételek:
• Tagdíjból: 100 főX1500 Ft összesen: 150000 Ft

• Kiadások:

2 Műhelyhez: terembérlet- 20 e f

4 alkalommal Vezetői klub: terembérlet: 20 e Ft

honlap megújítása: 20 e Ft

büfé (adóvonzattal): 60 e Ft



Választmányi tagságra javaslat- az 
egyhangú szavazás eredménye is 

egyben
• Barlai Róbertné –ügyvivő képviselő
• Dr. Diószeghy László- felügyelőbizottsági tag
• Horvátné Moldvay Ilona- képviselő
• Kovácsné Lénárt Gizella- felügyelőbizottsági tag
• Lendvay Lászlóné- felügyelőbizottsági tag
• Négyesi Judit- gazdasági ügyintéző
• Török Anna (új tagként javasoljuk)- választmányi tag
• További javaslatok:…nem érkezett…………………………………………..

Köszönjük Pecsenye Éva eddigi munkáját, magánügy az oka lemondásának.
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