
 

Tanárok Európai Egyesülete 
 

A 

Tanárok Európai Egyesületének 

Alapszabálya, 

amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján.  

 

I. 

AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA 

 

Az egyesület alapító tagjai a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított Egyesülési jog 

alapján elhatározták, hogy létrehozzák a Tanárok Európai Egyesületét.  

1.) Az egyesület országos egyesületként tevékenykedik. Az egyesület hivatalos nyelve a 

magyar; bélyegzőjének szövege: Tanárok Európai Egyesülete, betűvel rövidítve: TEE. Az 

egyesület hivatalos neve angolul: European Association of Teachers (EAT) – Hungary; 

franciául: Association Européenne des Enseignants (AEDE) – Hongrie. Az egyesület 

székhelye: 8200 Veszprém, Budapest út 11 (Kossuth Lajos Általános Iskola).  

A szervezet jogi személy.  

2.) Az egyesület céljai: 

a) a magyar oktatás integrációjának elősegítése az európai oktatásba; az Európai 

Unióba való belépéssel kapcsolatos oktatásra vonatkozó információ terjesztése;   

b) az „európai dimenzió” és az ”európai polgár” fogalmak közvetítése a tanárok és 

diákok körében; más nemzetiségek és kultúrák iránti tiszteletre nevelése;  

c) a magyar és az európai oktatási intézmények közötti partnerkapcsolatok erősítése; 

d) a pozitív oktatási modellek és gyakorlatok terjesztése; 

e) a tanári továbbképzés szervezése; 

f) az idegen nyelvek tanulásának és más kultúrák megismerésének népszerűsítése. 

3.) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében kapcsolatokat épít ki és ápol nemzetközi 

és magyarországi szervezetekkel.  

4.) Az egyesület működése - szakmai kompetenciáján túl - semmilyen formában nem érint 

politikai, vallási kérdéseket, ezek áttételesen sem tárgyai, témái az egyesület által 

szervezett rendezvényeknek.  



II. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY, AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

1.)  

a/ Az egyesület rendes tagja lehet minden oktatással foglalkozó személy, aki az 

egyesület célját elfogadja, és annak érdekében kíván munkálkodni.  

b/ Az egyesület intézményes tagja lehet minden oktatási intézmény, amely az 

egyesület célját elfogadja, és annak érdekében kíván munkálkodni.  

c/ Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan személy, aki 

tevékenységével kiemelkedően hozzájárult az egyesület céljainak 

megvalósulásához.  

d/ Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, továbbá 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vállalja, hogy közreműködik 

az egyesület céljának megvalósulásában, elérésében.  

2.) Az egyesület közgyűlése ügyintéző szervként választmányt, számvizsgáló bizottságot, 

továbbá más szakmai bizottságokat hozhat létre. A választmány saját tagjai közül 

választja meg az egyesület tisztségviselőit.  

III. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY TARTALMA, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE; 

III. 1. A tag jogai és kötelességei 

1.) A tagsági jogviszony keletkezésével kapcsolatos rendelkezéseket az alapszabály 

tartalmazza.  

2.) Az egyesület minden rendes tagja azonos jogokkal rendelkezik, beleértve a választás 

jogát. Az intézményes tagok ezen jogukat szervezetenként egy szavazattal gyakorolják.  

3.) Az egyesület minden rendes és intézményes tagjának joga és kötelezettsége, hogy 

részt vegyen a közgyűlés munkájában. A szavazati joggal rendelkező tagok javaslatot 

tehetnek a választmány tagjainak személyére. A közgyűlésnek, az ügyintéző és képviselő 

szerveknek, a tisztségviselőknek tett javaslataira és kérdéseire érdemi választ kell kapnia.  

4.) Az egyesület minden tagjának joga, hogy részt vegyen az egyesület által szervezett 

programokban, az egyesület által meghatározott feltételekkel; bekapcsolódjon az 

egyesület munkájába; részesüljön az egyesület által kiadott, elkészített kiadványokból; 

megismerje az egyesület által végzett munka eredményeit.  

III. 2. A tagdíj 

1.) A tagdíjat belépéskor, illetve minden év január 31-ig kell befizetni. A tagdíj éves 

összege 5000 (ötezer) forint.   

2.) Az intézményes tagdíj összege az évi rendes tagdíj háromszorosa, azaz 15000 

(tizenötezer) forint.  



III. 3. A tagsági jogviszony megszűnése 

1.) Megszűnik a jogviszony a tag halálával, az egyesületből való kilépéssel, törléssel és 

az egyesületből való kizárással.  

a) A tagsági jogviszonyról való lemondás (kilépés) attól a naptól érvényes, hogy ezt 

írásban a választmányhoz eljuttatták. A tagsági jogról való lemondást a választmány 

tudomásul veszi.  

b) A törlésre a választmány jogosult abban az esetben, ha a tag több mint kétévi tagdíjjal 

tartozik és tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.  

c) Nem törölhető az a tag, aki tagdíjfizetési kötelezettségének betegség, vagy más 

méltányolható okból nem tesz eleget. A választmány a tagdíjhátralékot elengedheti és 

a tag részére határozatlan vagy meghatározott időre a tagdíjfizetés alól mentességet 

állapíthat meg. 

d) A tagot a közgyűlés zárhatja ki abban az esetben, ha a tag a az egyesület céljaival nem 

egyező magatartást mutat, a Magyar Köztársaság Alkotmányával ellentétes 

tevékenységet folytat, vagy magatartása a Büntető Törvénykönyvbe ütközött és a 

bíróság jogerős ítélettel elítélte. A kizárási határozat ellen jogorvoslatra az Egyesülési 

Törvény alapján a bíróság jogosult. 

III. 4. A tiszteletbeli tagság 

1.) A tiszteletbeli tagság választással jön létre. A választásról a közgyűlés nyílt 

szavazással dönt.  

2.) A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei megegyeznek a tagok jogaival és 

kötelességeivel, azzal az eltéréssel, hogy tagsági díjat nem köteles fizetni és szavazati 

joggal nem rendelkezik.  

3.) Megszűnik a tiszteletbeli tagsági jogviszony:  

a) a tiszteletbeli tag halálával,  

b) ha a tiszteletbeli tag lemond tagsági jogviszonyáról,  

c) ha a tiszteletbeli tagot a közgyűlés megfosztja tiszteletbeli tagsági jogától.  

4.) A lemondást a közgyűlés tudomásul veszi.  

III. 5. A pártoló tag 

1.) A pártolótagsági jogviszony az erre irányuló kezdeményezésnek a választmány által 

történő elfogadása útján jön létre. A pártoló tag joga, hogy személyesen, vagy 

képviselője útján tanácskozási joggal részt vegyen a közgyűlés munkájában, továbbá 

az egyesület tevékenységében és részesedjen az egyesület által készített 

kiadványokból. 

2.) Az egyéni pártoló tagsági díja éves összege minimum 4 (négy) - EURO-nak 

megfelelő magyar forint a Magyar Nemzeti Bank mindenkori közép-árfolyama szerint 

százas nagyságrendre felfelé kerekítve, az intézményi pártoló tagsági díja éves 



összege minimum 12 (tizenkettő) - EURO-nak megfelelő magyar forint a Magyar 

Nemzeti Bank mindenkori közép-árfolyama szerint százas nagyságrendre felfelé 

kerekítve.  

3.) Megszűnik a pártolótagsági viszony, ha a pártoló tag felmondja, továbbá, ha a vállalt 

befizetési kötelezettségének nem tesz eleget és felhívás ellenére a tagdíjhátralékát nem 

fizeti be. A felmondást a közgyűlés tudomásul veszi. A megszüntetésről a közgyűlés 

határoz.  

IV. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, TISZTSÉGVISELŐI 

IV. 1. A közgyűlés 

1.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A 

közgyűlés feladatát tekintve lehet rendes vagy rendkívüli közgyűlés. Közgyűlést 

tudományos, kulturális és oktatási célból is össze lehet hívni, illetőleg az összehívott 

közgyűlésen ilyen jellegű napirend is szerepelhet.  

2.) A szervezet közgyűlésén szavazati joggal részt vehet minden rendes tagja és 

intézményi tagjainak egy-egy képviselője.  

3.) Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. Az intézményes tagok szervezetenként 

egy szavazattal rendelkeznek.  

4.) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 

hozza. A személyi kérdéseket érintő szavazás titkos.  

5.) A jelenlevő tagok 2/3-ának szavazata szükséges az alapszabály módosítása, a 

választmány tagjainak megválasztása, valamint az évi beszámolójának elfogadása 

kérdésében.  

6.) A közgyűlést az elnök hívja össze. Rendes közgyűlést évente egyszer kell, rendkívüli 

közgyűlést pedig szükség szerint lehet tartani.  

7.) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a választmány minősített szavazással azt 

elrendeli, vagy a tagok több mint egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével ezt 

kéri. Ilyen esetben a közgyűlést a kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül össze 

kell hívni.  

8.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,  

b) az évi költségvetés elfogadása,  

c) a választmány évi beszámolójának elfogadása,  

d) az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak, a választmánynak 

megválasztása,  



e) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 

feloszlásának kimondása.  

9.) A közgyűléshez bármelyik tag jogosult írásbeli indítványt benyújtani. A közgyűlés 

azokat az indítványokat köteles elbírálni, amelyek a közgyűlés időpontja előtt legalább 30 

nappal beérkeznek a választmányhoz.  

10.) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek rögzíteni kell a 

közgyűlésen elhangzott lényeges megállapításokat, valamint a határozatok szó szerinti 

szövegét.  

IV. 2. A választmány 

1.) A választmány az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely az egyesület 

munkáját két közgyűlés között irányítja. A választmány gondoskodik az alapszabályban 

foglaltak betartásáról, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A 

választmány dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe.  

2.) A választmány 3 tagú (elnök, titkár, pénztáros), mely évente legalább egyszer ülésezik.  

3.) A választmány határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes a 

választmány már akkor is, ha csak két tag van jelen. Ez esetben egyhangúlag lehet csak a 

határozatot érvényesen meghozni. 

4.) A választmány ellátja az egyesület képviseletét a hatóságoknál és más szerveknél, 

továbbá előkészíti a más szervezetekkel való kapcsolattartásra irányuló megállapodások 

megkötését és gondoskodik a megkötött szerződések végrehajtásáról.  

5.) A 3 tagú választmány elnökből, titkárból és pénztárosból áll, akiket nyílt jelöléssel, 

titkos szavazással a közgyűlés választ meg az egyesület tagjaiból négy évre. A mandátum 

lejárta után az elnök, a titkár és a pénztáros újraválaszthatóak. Az éves közgyűlésen a 

közgyűlés hozhat olyan döntést, hogy a választmány valamely tagját visszahívják. 

Bármely rendes tag kezdeményezheti a közgyűlésen a választott tisztségviselők 

visszahívását.  

a) Elnök: Dr. Golubeva Irina 

b) Titkár: Dr. Simon Orsolya 

c) Pénztáros: Dr. Bandiné Liszt Amália 

6.) A közgyűlés által megválasztott mindenkori elnök: 

a) irányítja az egyesület és a választmány munkáját; 

b) ellátja az egyesület képviseletét; 

c) képviseli az egyesületet állami ünnepeken és más rendezvényeken; 

d) ellenjegyzi a pénztáros által kiállított pénztári bizonylatokat és utalványokat; 



e) az egyesület éves ülésein beszámol az egyesület tevékenységeiről; 

f) részt vesz az egyesület munkájával összefüggő nemzetközi konferenciákon és 

regionális szemináriumokon. 

7.) A közgyűlés által megválasztott titkár: 

a) gondoskodik az ülések megszervezéséről és az érdekeltek értesítéséről; 

b) vezeti az ülések jegyzőkönyveit; 

c) végzi az egyesület működéséhez szükséges adminisztrációs és levelezési 

feladatokat. 

8.) A közgyűlés által megválasztott pénztáros: 

a) ellátja az egyesület gazdálkodásával és pénzügyeinek intézésével kapcsolatos 

feladatokat; 

b) a rábízott értékekért teljes anyagi felelősséggel tartozik; 

c) a jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyesület pénzeszközeiről pontos 

kimutatást (könyvelés) köteles vezetni; 

d) ellátja a tagdíjak beszedésével kapcsolatos teendőket. 

  

V. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

1.) Az egyesület vagyona  

a) tagsági díjakból, 

b) pártoló tagok hozzájárulásából, 

c) kiadványok értékesítéséből származó bevételekből, 

d) támogatásokból és adományokból, 

e) rendezvények bevételeiből 

áll.  

2.) Az egyesület a közgyűlés által meghatározott költségvetés keretében gazdálkodhat, a 

pénzgazdálkodásra vonatkozó szabályzatnak megfelelően.  

3.) Az egyesület bankszámlája felett az elnök, a titkár, valamint a pénztáros rendelkezhet, 

akként hogy közülük két személy aláírása szükséges az érvényességhez.  

4.) Az egyesület megszűnése után annak vagyonát a szervezet céljával megegyező célra 

kell fordítani.  



VI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1.) Mindazokban az esetekben, amelyekről a jelen alapszabály nem rendelkezik, az 1959. 

évi IV. tv., valamint az 1989. évi II. tv. szabályai az irányadóak. 

2.) A tagok kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeikben csak a közgyűlés határozatát 

követően fordulnak Bírósághoz.  

  

Záradék:  

Ezen alapszabályt előterjesztette: Dr. Golubeva Irina.  

 

VESZPRÉM, 2010. október 12.  

 

 

Ezen alapszabály módosítást a TEE közgyűlése 2010. október 12-én, Veszprémben a 1/2010. 10. 

12. számú határozatával elfogadta.  

 

 

 

  

 




