ANEXA-MELLEKLET

ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE
ALAPSZABÁLYZAT

PREAMBULUM
A romániai magyar oktatás ügyének szolgálata és képviselete céljából az ebben
érdekeltek elhatározták a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (a továbbiakban:
Szövetség), mint társadalmi szervezet megalakítását és működtetését.
A Szövetség szakmai érdekvédelmi és érdek-képviseleti szervezet, mely a magyar
nyelven történő tanítást, minőségi oktatást és nevelést hivatott előmozdítani minden szinten:
az iskolai időszakot megelőző oktatási formák, valamint a gimnáziumi és líceumi tanítás
esetében.
A Szövetség tevékenységét politikai csoportérdektől függetlenül szervezi és végzi,
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. A Szövetség információs kapcsolatot
tart fenn minden olyan demokratikus politikai párttal, szakmai szervezettel, szakszervezettel,
melyekkel érdekei részben megegyeznek, illetve melyek a magyar nyelven történő tanítás,
oktatás és nevelés érdekeinek védelmében emelnek szót.
A Szövetség célja és hivatása a legmagasabb szinten védeni és képviselni a romániai
magyar oktatás ügyét, különös tekintettel a magyar tannyelvű oktatás és oktatók szakmai
hírnevének és társadalmi megbecsültségének növekedésére, védelmére és képviseletére.

A Szövetség működésének alapelvei: a minőség, a hitelesség és a tisztesség.

I. A SZÖVETSÉG MEGNEVEZÉSE
1. Magyarul: ROMÁNIAI
Rövidítve: RMPSZ
2. Románul: UNIUNEA
ROMÁNIA - Rövidítve:
3. Angolul: HUNGÁRIÁN
Rövidítve: HTAR
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SZÖVETSÉGE

-

CADRELOR DIDACTICE MAGHIARE DIN
U.C.D.M.R.
TEACHERS' ASSOCIATION OF ROMÁNIA -

II. A SZÖVETSÉG CÉLKITŰZÉSEI
1. A tanügyi rendszer demokratizálási folyamatában való aktív részvétel.

2. A romániai magyar nyelven történő tanítás és oktatás minőségének állandó jellegű
javítása, beleértve a könyvnyomtatást, folyamatos képző és továbbképző tanfolyamok
szervezését, tehetségek ápolását, ösztöndíjak felajánlását és folyósítását is.
3. A magyar tanítási nyelvű intézményekben oktatók, dolgozók, tanulók érdekeinek és
álláspontjának képviselete.
4. A romániai tanügyi rendszer keretei közé szervesen beépült saját, önálló iskolahálózat
létrehozása, megtartása és fejlesztése a kulturális-művelődési autonómia égisze alatt.
5. Az anyanyelvű felekezeti oktatás teljes jogaiba való visszahelyezése.
6. Az állami és helyi költségvetés erre vonatkozó részének az anyanyelvi oktatásra való
fordítása elvének biztosítása.
7. A magyar nyelvű oktatás informatikai adatbázisának, határozathozatali alapjának
megteremtése.
Az etnikai, nyelvi, kulturális és vallási különbözőség megismerésének és
elfogadásának elősegítése.
8. Az etnikai kisebbségek közötti kölcsönös megismerés és megértés eszméjének az
elmélyítése.
Az 1-9 pontokban meghatározott célkitűzések megvalósítását szolgáló eszközök:
a. Szemináriumok,
kollokviumok,
szimpóziumok,
konferenciák,
kerekasztal
beszélgetések, tematikus munkatalálkozók, ülések, workshopok, külföldi és belföldi
műhely-munkák szervezése és ezeken való részvétel.
b. Hazai és nemzetközi kulturális és interkulturális események szervezése és ezeken való
részvétel (fesztiválok, előadások, versenyek, kiállítások, könyvbemutatók, vásárok).
c. Az országban és külföldön szervezett, az oktatást és nevelést segítő tevékenységek
szervezése és ilyeneken való részvétel (táborok, tanulmányi kirándulások,
tanulmányutak, versenyek).
d. Az oktatás minőségi fejlesztése és az interetnikus kapcsolatok fejlesztése érdekében az
országban és külföldön szervezett csereprogramok,
dokumentációt segítő
tanulmányutak, tanfolyamok, képzések, továbbképzési programok és hasznos
fejlesztési területek feltérképezése, szervezése és ezeken való részvétel.
e. Az oktatást segítő anyagok és dokumentumok szerkesztése, nyomtatása, fordítása,
beszerzése és terjesztése (brosúrák, hírlevelek, szórólapok, albumok, folyóiratok,
könyvek, tankönyvek, antológiák, poszterek, bannerek, naptárak, határidőnaplók,
lexikonok, plakátok, hangkazetta és videó CD-k, multimédiás anyagok, stb.).
f. Tanszerek, didaktikai segédeszközök, oktatási anyagok, promóciós termékek
előállítása, ül. beszerzése.
g. A hivatalosan látogató külföldi vendégek nemzetközi közlekedési és romániai
tartózkodási költségeinek fedezése.
h. Előfizetések szakmai kiadványokra.
i. Más oktatási és kulturális tevékenységek szervezése, melyek szükségesek és elősegítik
a magyar kisebbség etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megfelelő
megőrzését, erősítését és kifejezésre juttatását.
A Szövetség a saját célkitűzéseivel egyező tevékenységek bátorítására és elismerésére
ezeket egyszeri vagy többszöri, eseti vagy rendszeres, erkölcsi vagy anyagi természetű
díjakkal, diplomákkal, vagy elismerő oklevelekkel jutalmazhatja.

III. SZÉKHELY
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének székhelye:
Csíkszereda. Taploca utca 20 sz., Hargita megye
(530241 Miercurea Ciuc, Str. Toplita nr. 20, Judetul Harghita)

IV. A SZÖVETSÉG T A G J A I
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének:
Teljes jogú tagjai lehetnek:
1. A Szövetség helyi szervezeteinek tagjai
2. Olyan önálló jogi személyek, akik a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Alapszabályzatához csatlakoznak.
3. A felekezetek képviselői és személyei.
4. Középiskolások önálló szervezeteinek képviselői.
5. Különböző tanügyi intézmények pedagógusai, oktatói, didaktikai
kisegítő
személyzete, alkalmazottai.
Támogató (pártoló) tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége Alapszabályzatát elismeri és a Szövetség működését
erkölcsileg és anyagilag támogatja.
Tiszteletbeli tagok lehetnek azok a közmegbecsülésnek örvendő személyiségek, akik a
pedagógusi szakma iránt átlagon felüli érdeklődést tanúsítanak és tevékenységükkel a
pedagógus szakma társadalmi értékét, tiszteletét és megbecsülését fokozzák.
Tiszteletbeli Elnöke(i) és Tanácsadók azok a személyek lehetnek, akik a Szövetség
tisztségviselői voltak és kimagaslóan sokat tettek a Szövetség érdekében.

V. A SZÖVETSÉG ANYAGI ALAPJA
. A Szövetség tagjainak havi hozzájárulása (tagsági díja), melynek értéke évente
módosítható, a Küldöttgyűlés Határozata alapján.
2. A Szövetség bankszámlájára letett összegek, melyek az RMPSZ-hez csatlakozó,
bejegyzett jogi személyként működő alakulatok bevételeiből származnak. Ezek
mennyiségét a Szövetség és az illető alakulatok képviselői megegyezéses úton
állapítják meg. Ezen alakulatok tagjai tagdíjat fizetni nem kötelesek, a kötelezettség
csak az alakulati tagsági díjra vonatkozik.
3. A támogató (pártoló) tagok hozzájárulása.
4. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének a külső támogatók által bármely
jogcímen nyújtott anyagi támogatás.

5. Szponzorálás magánegységek részéről.
6. Bel- és külföldi adományokból és pályázatokból származó támogatások.
7. Pénzbeli illetve természetbeni segélyek (felszerelés, berendezések, különböző tárgyak
és anyagok).
8. Harmadik személy által a Szövetség vagyonát képező eszközök használatáért és
működtetéséért fizetett koncessziók, bérleti díjak.
9. Bankbetétek kamata.
10. A Szövetség működéséhez és céljainak eléréséhez szükséges anyagi források
létrehozhatóak a Szövetség saját bevételeiből, különféle tevékenységeiből, vagy az
érvényben levő törvényekkel megegyező gazdasági tevékenységeiből.
11. Az állami költségvetésből vagy a helyi költségvetésekből származó források.
12. A jog és törvény által biztosított egyéb jövedelem.
A Szövetség az éves költségvetése alapján gazdálkodik.
Az éves költségvetés tervezetét az Elnökség terjeszti elő és a Küldöttgyűlés hagyja
jóvá.
A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tartozásokért csak esedékes
tagdíjfizetésük mértékéig felelnek.
A Szövetség megszűnése, esetleges felszámolása esetén, jogutód hiányában, az
adósságok felszámolása után maradó vagyon a magyar nyelvű tanintézetek mellett működő
szórvány-kollégiumok között kerül arányos felosztásra. Erről a Szövetséghez tartozó
egyházak gondoskodnak.
A Szövetségi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Szövetség
vagyonából semmilyen térítés, illetve juttatás nem illeti meg.
Az anyagi alap kezelése, a bevételekre és kiadásokra vonatkozó költségvetés
kivitelezése az érvényben levő törvényeknek megfelelően történik.

VI. A T A G O K J O G A I ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Minden tag részt vehet a Szövetség munkálataiban, joga van választani és
megválasztatni.
2. Nem korlátozható a vélemény szabad kinyilvánítása, a döntések meghozatalában való
közvetlen vagy közvetett részvétel.
3. A tagsági jog kilépés, visszahívás vagy kizárás esetén megszűnik.

A kilépési szándékot adott naptári év december 31.-ig kell közölni. Olyan tagok
kizárásáról, akik a tag-minőségre méltatlanná válnak, mert az elvállalt kötelezettségeket nem
teljesítik, illetve egyéni érdekeiket a közösség érdekei fölé helyezik, illetve erkölcsi, szakmai
vagy politikai okok miatt, a Küldöttgyűlés hivatott dönteni.

VII. S Z E R V E Z E T I FELÉPÍTÉS
1. A szövetség legfőbb szerve az Országos Küldöttgyűlés, mely szükség szerint, de
legalább évente egyszer ülésezik. A Küldöttgyűlést ezen kívül össze kell hívni, ha:
a. a küldöttek egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kezdeményezi,

b. az Elnökség kezdeményezi,
c. a Tanácsadó Testület kezdeményezi,
d. a bíróság azt elrendeli
A Küldöttgyűlésen a Szövetség teljes jogú tagjai által választott küldöttek vesznek
részt. A küldötteknek a Küldöttgyűlésen egy szavazati joga van.
A Szövetség megyei és területi szervezetei által a Küldöttgyűlésbe delegálható
küldöttek számát az adott szervezeti szintű teljes jogú tagok száma alapján az Elnökség dönti
el és azt határozatban rögzíti.
A küldötteket a teljes jogú tagok a megyei, illetve a területi szintű éves beszámoló
közgyűlésen választják meg. A megyei, illetve területi szintű éves beszámoló közgyűlést az
Elnökség által felkért tag bonyolítja le. Az éves beszámoló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell
felvenni, mely kötelezően tartalmazza a megválasztott küldöttek nevét, a jelenléti ív egy
példányát. A jegyzőkönyvet az éves beszámoló közgyűlést követő 15 napon belül el kell
küldeni az Elnökség részére.
A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttválasztó gyűlésen megválasztott
küldöttek több mint a fele jelen van. Ha a Küldöttgyűlés az eredeti időpontban nem
határozatképes, az ülést be kell zárni. Az ismételten (15 napon belüli időpontra) összehívott
Küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes, melyre, valamint a megismételt küldöttgyűlés helyére és időpontjára a
küldöttek figyelmét az eredeti küldöttgyülési meghívóban fel kell hívni.
A Küldöttgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendjéről a küldöttek részére annak
időpontját megelőzően legalább 15 nappal meghívót kell küldeni.
2. Az Országos Küldöttgyűlés feladata és hatásköre a következőkre terjed ki:
a. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Alapszabályzatának elfogadása, ennek
felülvizsgálata, módosítása.
b. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Programjának
kidolgozása,
előterjesztése és elfogadása.
c. A Szövetség elnökének és alelnökeinek (3) megválasztása.
d. Az Elnökség tagjainak megválasztása, elfogadása, i l l . menesztése. Az Elnökség
tagjainak többségét a teljes jogú tagok küldöttei közül kell megválasztani.
e. Az Elnökség összetételének évente egyszeri átalakítása, átszervezése lehetőségét
biztosítja, de négyévente kötelezően tisztújítást tart.
f. Az éves költségvetés elfogadása, jóváhagyása.
g. Az Elnökség éves beszámolójának és az előző évi költségvetés végrehajtásának
elfogadása.
h. A Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésével, vagy más társadalmi
szervezetbe tagként való belépésének kimondása.
i. A tagok kizárása.
j . A Szövetség vállalkozási tevékenységéről való döntés,
k. A tagdíj mértékének a megállapítása.
1. Az Etikai Bizottság (5), a Gazdasági Felülvizsgáló Bizottság (3) tagjainak a
megválasztása, ezek beszámolójának, éves jelentésének elfogadása,
m. Döntéshozatal.
A Szövetség Alapszabályzatának
megfelelő
küldöttgyűlési
határozatok, döntések hozatala nyílt szavazással, egyszerű szótöbbség alapján történik.
Szavazategyenlőség esetén a Küldöttgyűlés levezető elnökének szavazata dönt.

Kétharmados többség szükséges azonban a Szövetségnek más társadalmi civil
szervezettel, szakmai szervezettel való egyesülésének, más társadalmi civil
szervezetbe, szakmai szervezetbe tagként való belépésének, a Szövetség feloszlásának
kimondásához, valamint az Alapszabály illetve a Program módosításához,
elfogadásához.
n. Elhatározhatja szervezési és működési szabályzat(ok) megalkotását, amely a
Szövetség különböző bizottságainak, testületeinek működését és feladatait érintő, de
az Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket tartalmazza. A
szervezési és működési szabályzat nem állhat ellentétben a Szövetség Alapszabályával
és a vonatkozó, aktuális törvényekkel.
o. Rendkívüli esetben örökös tiszteletbeli elnököt választhat. Olyan személy juthat ehhez
a címhez, aki életútjával, tevékenységével a romániai magyar oktatásügy kiemelkedő
jelentőségű személyisége, és aki tevékenységével kiemelkedően segítette, támogatta a
Szövetség munkáját. Az örökös tiszteletbeli elnök vezeti a Szövetség Tanácsadó
Testületét. Részt vehet az Elnökség ülésein, véleményét és a Tanácsadó Testület
ajánlásait az egyes napirendekhez fűződőén elmondhatja, de szavazati joggal nem
rendelkezik. Alkalmanként, az elnök megbízásából, képviseli a Szövetséget.
p. Jóváhagyólag tudomásul veszi a két Küldöttgyűlés közötti időszakban létrejött és az
Elnökség által elfogadott területi szerveződések, Szövetségen belüli szerveződések és
testületek megalakulását, beintegrálódását a Szövetség szervezeti struktúrájába.

3. Két Országos Küldöttgyűlés közötti időszakban a Szövetség vezetését az Elnökség
látja el.
Az Elnökség tagjai a következők:
Elnök
Alelnökök (3: Partium, Közép-Erdély, Székelyföld és Csángóvidék)
Ügyvezető igazgató
A megyei, területi Szövetségek elnökei
Két tag a romániai magyar egyházak képviseletében, akiket az egyházi
tanácsok jelölnek ki.
Egy, a romániai magyar középiskolások szervezeteit képviselő tag.
Az Elnökség negyedévenként ül össze rendes gyűlésre.
Az operatív vezetés (elnök, 3 alelnök és az ügyvezető igazgató) havonta ül össze. Üléseire, a
napirendnek megfelelően, meghívja az illetékes bizottságok, testületek vezetőit is.
A Szövetség ügyvezető igazgatóját az elnök javaslatára az Elnökség hagyja jóvá és nevezi ki.
Az Elnökség mellett a következő Bizottságok működnek:
a. Etikai Bizottság - 5 tagból áll
b. Gazdasági Felülvigyázó Bizottság - 3 tagból áll
A Bizottságok tagjai nem lehetnek egyben az Elnökség tagjai is.
Az Elnökség, a vezetés különleges problémáinak megoldása érdekében kidolgozza saját
szervezési és működési szabályzatát. Az Elnökség üléseit az országos központjaiban, valamint
a Szövetséghez tartozó megyei szervezeteknél tartja meg.
4. Az Elnökség mellett a következő Testületek és Intézmények működnek:

a. Tanácsadó Testület. A Tanácsadó Testület a Szövetség tudományos és stratégiai
tanácsadó, konzultációs testülete. Tagjait az elnök kéri fel s az Elnökség választja meg
négy évre. Munkáját a tiszteletbeli elnök vezeti. Működési szabályait maga állapítja
meg, működésének feltételeiről az Elnökség gondoskodik.
b. Tehetséggondozó Tanács.
c. Tudományos Tanács.
d. Erdélyi Tankönyvtanács.
e. Szakbizottságok. Operatív, konkrét feladatokat kidolgozó, indítványozó és
véleményező feladatkörrel, állandó vagy eseti jelleggel hozhatók létre.
f. Tagszervezetek.
g. Területi Oktatási és Módszertani Központok. A következő helységekben és cím alatt
működnek: Nagyvárad - Partium TOK (Nagyvárad, Decebal sgt, 27 sz./Oradea, B-dul
Decebal nr. 27), Kolozsvár - Gál Kelemen TOK (Kolozsvár, Decebal u., 72 sz./Cluj
Napoca, Str. Decebal nr. 72), Csíkszereda - Székelyföldi TOK (Csíkszereda, Taploca
u., 20 sz./Miercurea Ciuc, Str. Toplita nr. 20), Szováta - Teleki Oktatási Központ
(Szováta, Rózsák u., 147 sz./Sovata, Str. Trandafirilor nr. 147). Saját szervezési és
működési szabály alapján működnek.
h. Országos Információs Iroda és Könyvtár.
i. Bolyai Nyári Akadémia

A bizottságoknak, testületeknek és intézményeknek a Küldöttgyűlés által jóváhagyott
szervezési és működési szabályzatai az RMPSZ Alapszabályzatának szerves részét képezik.

•

5. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége működési formái:
a. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységét a területi szervezetek,
bizottságok testületek és intézmények keretein belül fejti ki.
b. A területi szervezet a Szövetség funkcionális egysége (megyei szervezetek, kistérségi
szervezetek, városi, községi szervezetek, oktatási intézményi szintű szervezetek). A
területi szervezetek magukba foglalják az ugyanazon helység és a környező
helységek pedagógusait, függetlenül attól, hogy ezek egyéni, teljes jogú tagjai
egyébként melyik Bizottság, Testület vagy Intézmény keretein belül fejtik ki
tevékenységüket.
c. A bizottságok, testületek és intézmények mint funkcionális egységek, a Szövetség
Alapszabályzatának és Programjának tiszteletben tartásával szervezik meg saját
tevékenységüket. Ennek érdekében saját szervezési és működési szabályzatokat,
programokat dolgoznak ki. Mindezeket és munkatervüket az Elnökség hagyja jóvá.
d. A bizottságok, testületek és intézmények okiratait a Szövetség Elnöksége hagyja jóvá
annak érdekében, hogy működésük önállóságát és döntéshozatali hatáskörüket zavaró
esetleges egymásra tevődés elkerülhető legyen.
e. Azokban az esetekben, amelyek megítélése egy bizottság, testület vagy intézmény
hatáskörébe esik, a Szövetség Elnöksége az illető bizottsággal, testülettel vagy
intézménnyel való előzetes konzultálás nélkül nem hoz semmiféle határozatot.
f. A bizottságok, testületek és intézmények munkálatain az Elnökség tagjai is részt
vehetnek.
g. A bizottságok, testületek és intézmények a megegyező román szakbizottságokkal
illetve külföldi társaságokkal kapcsolatot tartanak fenn.
h. A bizottságok, testületek és intézmények átalakulhatnak önálló jogi személlyé, majd
a Szövetséggel szerződéses kapcsolatba lépnek.

i.

j.

A bizottságok, testületek és intézmények a saját elnevezésük mellett a Szövetség
elnevezését és a bizottság saját pecsétjét használják. A pecsétek formájáról és
tartalmáról az Elnökség Határozatban rendelkezik,
A bizottságok,
testületek és intézmények
tagjainak
együttműködésével
Szakbizottságok hozhatók létre időszakos, különleges problémák megoldása és
ellenőrzése érdekében.

k. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a céljai megvalósítása érdekében
létrehozott, hozzá tartozó gazdasági vállalkozásai filiákat, fiókvállalatokat,
leányvállalatokat, képviseleteket nyithatnak az ország területén bárhol, beleértve
Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Beszterce-Naszód, Szilágy, Kolozs, Fehér,
Hunyad, Brassó, Kovászna, Szeben, Hargita, Maros megyéket, Bukarest
municípiumot, illetve Szováta (Rózsák u. 147 sz.) városát.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Alapszabályt a Szövetség tagjai az 1991. december 14-én tartott alakuló ülésen
fogadták el. Az Alapszabályzat a mindenkori kiegészítő okiratokkal bővíthető, kezdve
a Szövetség bejegyzésétől, a Küldöttgyűlési és az idevágó bírósági döntések alapján.
2. Jelen Alapszabály rendelkezéseit az 1996.január 20-i, az 1998.január 31-i, az
1999.március 20-i, a 2002. április 13-i, a 2005. április 16-i, a 2006. március 18-i,
valamint a 2011. március 26-i küldöttgyülési módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza. A Küldöttgyűlés általi elfogadásával és a bírósági döntés
megszületésével azonnal hatályba lép a Küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezések
kivételével, melyeket 2012. január 1.-től kell alkalmazni.

Aláírás
Lászlofy Pál István,

