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I. Általános rendelkezések 
 
1. A szervezet neve: Történelemtanárok Egylete 

 
Rövidített név: TTE 

 
2. Emblémája: 
 

 
 
3. Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 3. I/4.  

 
4. Jogállása: jogi személyiséggel rendelkező, független demokratikus civil szervezet. 

 
5. A szervezet állami felügyeleti szerve: Fővárosi Főügyészség 
       A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék, Budapest V., Markó u. 27. 
       Bejegyzés száma, kelte: 1306/1990. február 19. (6. Pk. 61 585/1. sz. végzés) 
 
6. A civl szervezet közhasznú. 

 
7. A szervezet képviselője: az Egylet elnöke. 
 
8. Az Egylet határozatlan időre jött létre. 

 
9. Az Egylet alapításának ideje: 1989. szeptember 30. 

 
10. Az Egylet honlapjának címe: http://www.tte.hu/ 

 
II. Az Egylet céljai és feladatai 

 
A Történelemtanárok Egylete iskolatípustól függetlenül minden történelemtanár és a történelemtanítás szakmai 
érdekvédelmi (érdekképviseleti) szervezete. Tagja lehet magyar és nem magyar állampolgár egyaránt. Tagjain 
kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból. Alapvető célja, közhasznú tevékenysége az 
információnyújtás, az információcsere elősegítése a pedagógiai szakmai közéletben; az oktatás, a 
történelemtanítás színvonalának emelése a tanári öntevékenység révén. 
 
Az Egylet – alkalmazva az egyesülési jogról és a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34.§ 
(1) bekezdésében foglaltakat - az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, melyek a kapcsolódó közfeladat 
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálják, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez: 

 
Az Egylet közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül az alábbi 
tevékenységeket látja el  
 

- előadásokat; vitákat, továbbképzéseket, szakmai tanulmányutakat szervez;  
- tankönyveket, taneszközöket tanításhoz, tanuláshoz használható műveket készít, jelentet meg, értékesít, 

közvetít vagy juttat el az iskolákhoz, pedagógusokhoz, érdeklődőkhöz;  
- honlapokat, portálokat készít, működtet;  
- adatbázisokat alakít ki, fejleszt, szakmai műhelyeket működtet;  
- szakvéleményt ad;  
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- pedagógiai szakmai szolgáltatásokat lát el;  
- szolgáltatásokat nyújt tagjainak s az érdeklődőknek 
- szakmai érdekképviseletet lát el. 

 
Közfeladat megnevezése: pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
 
Jogszabályhely: Az állam által biztosított alapfeladatok ellátása körében: a 2011. évi CXC törvény a nemzeti 
köznevelésről 4. § (1) a)-u) alábbiakban részletezett pontjaiban meghatározott alapfeladatok kapcsolódnak az 
Egylet – fentiekben részletezett - közhasznú tevékenységéhez:  
a) óvodai nevelés, 
b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
c) általános iskolai nevelés-oktatás, 
d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 
e) kollégiumi ellátás, 
f) nemzetiségi kollégiumi ellátás, 
g) gimnáziumi nevelés-oktatás, 
h) szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
i) szakiskolai nevelés-oktatás, 
j) nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 
k) nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, 
l) nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása, 
m) Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, 
n) felnőttoktatás, 
o) alapfokú művészetoktatás, 
p) fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, 
q) pedagógiai szakszolgálati feladat, 
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 
s) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a 
többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, 
t) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, 
u) pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
 
Az Egylet a fenti közhasznú tevékenységeit az Alaptörvény XV. Cikke (2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban fejti ki, és egyben kifejezésre juttatja azon elvet, mely szerint az alapvető jogokat 
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül kell biztosítani. Az Egylet és tagjai tevékenységük során szem előtt tartják az 
Állásfoglalás a tárgyilagos történelemtanításról című dokumentum ajánlásait.  
 
 
  

III. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei 
 
Az Egyleti tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési 
nyilatkozat aláírásával és annak a Bizottmány általi jóváhagyásával keletkezik.  
 
A jelen Alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – mellékletét képezi az Egylet tagjainak 
nevét és lakóhelyét tartalmazó tagjegyzék. 
 
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
Az Egylet rendes és pártoló tagokból áll.  
 
A tagság jellege lehet: 
1.  rendes tag (magánszemélyek) 
2.  pártoló tagok 
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Az Egylet rendes tagja lehet állampolgárságra való tekintet nélkül az a természetes személy, aki történelem 
szakos diplomával rendelkezik, történelmet tanít, illetve történelem szakot végez valamely felsőoktatási 
intézményben, és az Egylet alapszabályát magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. 
 
A szervezet pártoló tagja lehet bárki – természetes vagy jogi személy –, aki anyagi eszközeivel vagy szellemi 
javaival támogatja a szervezet munkáját. Pártoló tag lehet magánszemély, iskola és egyéb intézmény, gazdasági 
társaság egyaránt. A pártoló tagok egyes csoportjainak (pl.: iskolai pártoló tagok) esetleges további jogait és 
kötelezettségeit, az éves tagdíj nagyságát a Bizottmány rögzíti. Az intézményi pártoló tagokkal külön 
megállapodásban is rögzíteni lehet az együttműködés módját, a kölcsönös kötelezettségvállalásokat. Intézményi 
pártoló tag felvételéről, együttműködési megállapodások megkötéséről a Bizottmány egyszerű szótöbbséggel 
dönt. 
 
Az Egylet – rendes és pártoló tagjairól egyaránt – nyilvántartást vezet. Az Egylet rendes és pártoló tagjai 
belépési nyilatkozatot kötelesek aláírni, amelynek megőrzéséről a szervezet Bizottmánya gondoskodik. 
 
Az Egylet valamennyi tagja jogosult igénybe venni az Egylet szolgáltatásait, részt vehet rendezvényein. A 
rendes tag bekapcsolódhat a szakmai munkába, választhat és választható az Egylet szerveibe. A rendes tag 
köteles támogatni az Egylet munkáját. 
 
A pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, javaslatokat és indítványokat tehet, de szavazati jog 
nem illeti meg. Pártoló tag vezető funkcióra nem választható. A pártoló tagot, amennyiben jogi személyről van 
szó, alakszerű meghatalmazással ellátott megbízottja képviselheti az Egyletben. 
 
A tagsági viszony kilépéssel, kizárással, törléssel, elhalálozással szűnik meg. 
 
Kilépéssel szűnik meg a tag erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján. Kizárásra alapszabály-ellenes 
tevékenység miatt kerülhet sor, különös figyelemmel az Alapszabály II. pontjában foglalt alkotmányos 
alapelvekkel, és az Állásfoglalás a tárgyilagos történelemtanításról című dokumentummal ellentétes 
bármely magatartás esetén. A kizárási eljárást írásbeli figyelmeztetésnek kell megelőznie. Az eljárást a 
Bizottmány folytatja le; egyszerű szótöbbséggel határoz. E határozat ellen halasztó hatályú fellebbezéssel lehet 
élni a Közgyűléshez, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Kizárási eljárást a Közgyűlés által 
választott tisztségviselővel szemben csak a Közgyűlés folytathat le. Törléssel szüntetendő meg – a Bizottmány 
által – a tagsági viszony, ha írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi a rendes tag az éves tagdíjhátralékát – 
megfelelő jövedelem és tagdíjfizetést nem akadályozó körülmények esetén – vagy pártoló tagként vállalt 
kötelezettségét nem teljesíti. Törléssel szüntetendő meg a jogi személy pártoló tagsága akkor is, ha a jogi 
személy jogutód nélkül szűnik meg. 

 
 

IV. Az Egylet szervezete 
Közgyűlés 
 
Az Egylet legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll és az Egylet minden ügyében dönthet. 
Határozatai a tagokra, tisztségviselőkre nézve kötelezőek. A Közgyűlést az ott megválasztott személy (levezető 
elnök) vezeti.  
 
A Közgyűlés hatásköre 
a) az alapszabály módosítása; 
b) az Egylet megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül a Bizottmánynak az Egylet vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 
elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egylettel 
munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egylet saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az 
Ellenőrző Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi Egyleti tagok, a vezető tisztségviselők és a Ellenőrző Bizottsági tagok vagy más Egyleti 
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i) az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
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k) a végelszámoló kijelölése. 
 
 
A Közgyűlést évenként össze kell hívni. A Közgyűlést a Bizottmány meghívó útján hívja össze.  
A tagokat – a tervezett napirend feltüntetésével – a Közgyűlés előtt legalább egy héttel korábban írásban (postai 
levélben, faxon vagy elektronikus levélben, e-mailben) értesíteni kell. A napirendet a meghívóban olyan 
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák. 
Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Egylet tagjai a Közgyűlés napirendi pontjára javaslatot 
tehessenek és a javaslattételre legalább 3 napot kell biztosítani. 
A meghívónak tartalmaznia kell 
a) az egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 
 
A Közgyűlés az ülését a tagok nagy számára tekintettel székhelyén kívüli helyen tartja, melyről a meghívóban 
tájékoztatja a tagokat. 
 
A Közgyűlés az ülés megkezdésekor a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazatszámlálót, és a 
jegyzőkönyvet hitelesítő két tagok megválasztja. A Közgyűlés határozatait a határozatok tárában közzé kell 
tenni.  

 
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
 
A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárul. 
 
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagoknak legalább 1/3-a vagy a Bizottmány 2/3-os többsége kívánja 
azt, illetve amennyiben a Bizottmány működésképtelenné válik. A Bizottmány, valamint az Ellenőrző Bizottság 
tagjait 3 évre választja meg a Közgyűlés. 
 
A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 napon belül meg kell ismételni; a megismételt Közgyűlés a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
 
Az Egylet alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges.  
Az Egylet céljának módosításához és az Egylet megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
Más kérdésekben egyszerű szótöbbséggel válik érvényessé a döntés. A Közgyűlés a döntéseket – beleértve az 
éves beszámolót, a Közhasznúsági jelentés elfogadását is – nyílt szavazással hozza meg. Titkos szavazást kell 
elrendelni az elnök és az alelnökök megválasztásakor, illetve ha a Közgyűlés tagjainak több mint fele kéri. A 
Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Közgyűlés által választott két személynek 
hitelesítenie kell. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a döntések időpontját, tartalmát, hatályát, a döntést támogatók 
és ellenzők számarányát, (ha lehetséges, személyét). 
 
A Közgyűlés döntéseit a Bizottmány nyilvántartja a Határozatok Tárában. A Közgyűlés döntéseit az Egylet a 
honlapján hozza nyilvánosságra. 
 
A közgyűlési határozat meghozatalkor nem szavazhat az, aki: 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 
részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 



6 
 

 
 
Bizottmány 
 
A Bizottmány az Egylet ügyvezető szerve. 
Bizottmányba olyan magyar állampolgárt lehet megválasztatni, aki legalább 3 éve tagja az Egyletnek. A 
Bizottmány létszáma 5 fő.  
 
A Bizottmány döntési jogkörrel rendelkezik a TTE tevékenységét illető valamennyi tartalmi, személyi, pénzügyi 
kérdésben, kivéve azokat, amelyek a közgyűlés feladataként kizárólag annak hatáskörébe tartoznak.  
 
A Bizottmány feladatai: 
a) az Egylet napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 
d) az Egyleti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe 
nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az Egylet jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése; 
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) a Bizottmány által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egylettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az Egylet határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az Egylet működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az Egyletet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e 
törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
 
A Bizottmány köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) az Egylet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az Egylet előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c) az Egylet céljainak elérése veszélybe került. 
A fentiek alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 
érdekében intézkedést tenni vagy az Egylet megszüntetéséről dönteni. 
 
A Bizottmány a TTE honlapjának szerkesztésével főszerkesztőt is megbízhat. Amennyiben a főszerkesztő a TTE 
elnöke, e feladatra a megbízást és e tevékenység ellenőrzését a Bizottmány által erre felkért alelnök végzi. A 
Bizottmányt az elnök, illetve akadályoztatása esetén az elnököt helyettesítő alelnök hívja össze. A Bizottmányt 
legalább évente háromszor, illetve szükség szerint kell összehívni, továbbá akkor, ha ezt a tagok 1/3-a az ok és 
cél megjelölésével kéri. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a Bizottmány ülésein. 
A Bizottmány és az Ellenőrző Bizottság tagjait – a tervezett napirend feltüntetésével – a Bizottmányi ülés előtt 
legalább egy héttel, írásban értesíteni kell. A Bizottmány ülését bármelyik bizottmányi tag vezetheti. 
 
A Bizottmány határozathozatalában nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
kötelezettség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a tagsági viszony alapján, az alapszabálynak megfelelően nyújtott juttatás. 
 
A Bizottmány ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetben korlátozható. A 
Bizottmány akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a bizottmányi 
ülést 15 napon belül meg kell ismételni; a megismételt ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
A Bizottmány döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Titkos szavazást kell elrendelni, 
ha az ülés jelenlévő tagjainak több mint fele kéri.  
 
A Bizottmány üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Bizottmány két tagjának hitelesítenie kell. 
Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a döntések időpontját, tartalmát, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát (ha lehetséges, személyét). Az Elnök gondoskodik a Bizottmány döntéseinek az érintettekkel – 
írásban, igazolható módon – történő közléséről. A Bizottmány tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik 
felelősséggel.  
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Elnök, alelnökök 
 
A Bizottmány munkáját a Közgyűlés által megválasztott elnök és két alelnök koordinálja. Az elnököt és az 
alelnököket a Közgyűlés a Bizottmány tagjai közül választja meg. Elnökké és alelnökké olyan bizottmányi tag 
választható, aki legalább 5 éve tagja az Egyletnek. Összeférhetetlenség miatt nem választható meg a TTE 
elnökének, illetve alelnökének, aki valamely pártban, szakszervezetben, testvérszervezetben országos vezetőségi 
funkciót lát el, illetve minden más olyan esetben, amelyet jogszabály tilt. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 
vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a 
vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Az elnök feladat- és jogköre: teljes egyszemélyi felelősséggel irányítja az Egylet napi munkáját, az Egylet 
Irodáját és (adott esetben) az Egylet munkatársait, a külső kapcsolatok szervezését és az egylet public relations 
tevékenységét, gondoskodik az Egylet képviseletének ellátásáról. Az Egylet nevében tárgyalásokat folytathat, 
megállapodásokat köthet. Az Egylet képviselője az elnök, aki önálló aláírási és utalványozási joggal rendelkezik. 
(Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az utalványozási jogot a Bizottmány által erre esetenként 
meghatalmazott TTE-tag is elláthatja) Az Egylet alkalmazottaival kapcsolatosan gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Vezeti a Bizottmány üléseit. Napi tevékenységének megkönnyítésére, valamint a tájékoztatás céljából 
rendszeres konzultációs kapcsolatban áll a két alelnökkel, feladatait szükség és lehetőség szerint megosztja 
velük. Az elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, de munkájáról a Bizottmány ülésein rendszeresen be 
kell számolnia. A Bizottmány határozatait köteles figyelembe venni és végrehajtani. Amennyiben e heti 
munkaidejének túlnyomó részét, illetve annak teljes idejét az Egylet ügyeire fordítja, díjazásra tarthat igényt. A 
munkáltatói jogkör gyakorlójaként a Bizottmány által ezzel megbízott alelnök jár el. 
 
Az alelnökök feladat- és jogköre: az elnök irányításával – a szükséges egyeztetésekkel – ellátják az Egylet napi 
ügyeinek vitelét. A Bizottmányi beszámolókat és előterjesztéseket készítenek. Szükség szerint egyikük vezeti a 
Bizottmány üléseit. Az elnök távollétében, illetve akadályoztatása esetén – a munkáltatói jogok kivételével – 
együttesen gyakorolják az elnöki kötelezettségeket és jogokat, kivéve az elnök munkajogviszonyát érintő 
ügyeket. Az elnök munkaviszonyát illető kérdésekben a Bizottmány által ezzel megbízott alelnök jár el. Az 
elnök tartós helyettesítése esetén, amennyiben ez a 30 napot eléri, és idejük jelentős részét igénybe veszi, a 
díjazásra tarthatnak igényt. 
 
Tanácsadó testület 
 
Egy-egy adott feladat sikeres elvégzése érdekében a Bizottmány időszakos jelleggel tanácsadó testületet hozhat 
létre. A testület tagjai köztiszteletben álló, tekintélyes mértékadó szakemberek. Tagjait a Bizottmány elsősorban 
az Egylet tagjai közül kéri fel, de amennyiben szükséges, más szakember is felkérhető. 
 
A Tanácsadó testület tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Bizottmány ülésén, indítványokat tehetnek a 
Bizottmány részére, javaslataikkal segíthetik annak munkáját. A Tanácsadó testület tagja nem lehet a Bizottmány 
vagy az Ellenőrző Bizottság tagja. 
 
Műhelyek, helyi csoportok 
 
Az Egylet feladatainak ellátása érdekében állandó és ad hoc jellegű műhelyeket is működtethet. A Bizottmány 
tagozatokat, szak-bizottságokat is létrehozhat egyes feladatok megvalósítása céljából.  
 
Az országos működés, a helyi szakmai közélet megerősítése, a szakmai munka segítése érdekében helyi 
szervezetek (csoportok) illetve ezek tömörülései hozhatók létre; e szervezetek élén a tagság által választott 
tisztségviselők állnak. A helyi szervezetek (csoportok), műhelyek, tagozatok, szakbizottságok működésének 
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keretfeltételeit, jogait és kötelezettségeit, a Bizottmány határozza meg; de e szabályokat a következő 
közgyűlésnek meg kell erősítenie. A helyi csoportok, műhelyek, tagozatok, szakbizottságok nem működhetnek 
az Egylet alapelveivel, céljaival ellentétesen, nem sérthetik a TTE jó hírét, érdekeit. 
 

V. Az Egylet által adományozható kitüntetés 
Szebenyi Péter-díj 
 
Azon személyiségek elismerésére, akik sokat tettek a történelemtanítás színvonalának emeléséért. A kitüntetés 
kerek kisplasztika, amely előlapján a TTE jelvényét ábrázolja, körben felirat: Szebenyi Péter-díj. A hátoldalon a 
kitüntetett neve olvasható. Az adományozásról a Bizottmány dönt. 
 
Szabó Magdi-plakett 
 
Azon kollégáink elismerésére, akik az Egylet tevékenységét önzetlen munkájukkal példaadóan segítették. A 
kitüntetés kerek kisplasztika, amely előlapján a TTE jelvényét ábrázolja, körben felirat: Szabó Magdi-plakett. A 
hátoldalon a kitüntetett neve olvasható. Az adományozásról a Bizottmány dönt. 

 
 

VI. Az Egylet gazdálkodása 
 
Az Egylet tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat kötelesek fizetni. A rendes tagok tagdíjának összegét a 
Közgyűlés határozza meg. Az éves tagdíj mértéke jelen alapszabály elfogadásával a dolgozóknak 4500 Ft., a 
gyesen, gyeden lévőknek, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 2200 Ft melyet a tag minden év május 31. 
napjáig egy összegben – vagy a Bizottmánnyal történt előzetes egyeztetés alapján részletekben, de legkésőbb 
minden év december 1. napjáig köteles megfizetni. A tagok vagyoni hozzájárulásaikat az Egylet bankszámlájára 
átutalás vagy befizetés útján bocsátják rendelkezésre. 
 

A pártoló tagok tagdíját, a vagyoni hozzájárulás mértékét, a Bizottmány határozza meg. Az Egylet bármely 
természetes vagy jogi személytől – a mindenkor hatályos szabályoknak megfelelően – adományokat fogadhat el. 
A Bizottmány külön megállapodást köthet az eseti adományozóval az általa nyújtott szolgáltatás felhasználását 
illetően; ez nem lehet ellentétes az Egylet alapelveivel és céljaival. Az Egylet gazdasági alapját növelheti az 
általa szervezett rendezvények bevételével, alapítványok, örökség, hagyományozás, adományozás, központi 
költségvetéstől, önkormányzattól, ezek tömörülésétől kapott és egyéb támogatás, valamint minden olyan – az 
Alapszabályban lefektetett célok megvalósítása érdekében végzett – tevékenység, amelyet jogszabály nem tilt. 
Az Egylet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez.  
 
Az Egylet egyesületi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, 
vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére 
nyereséget nem juttathat. 
 
Az Egylet pénzintézeti számlát vezet. Az Egylet tartozásaiért saját vagyonával felel, befektetési tevékenységet 
nem végez. 
 

VII. Az Egylet Ellenőrző Bizottsága 
 
Az Ellenőrző Bizottság (EB) az Egylet működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szervezet. Az Egylet 
Ellenőrző Bizottságának három tagját a Közgyűlés 3 évre választja meg azon tagok közül, akik legalább 3 éve 
tagjai az Egyletnek.  
 
Nem lehet az EB tagja az, aki 

-  - tagja a Bizottmánynak, 
-  - a TTE alkalmazottja, illetve az Egylettel más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

-  

- az Egylet juttatásaiból részesül a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a tagsági viszony alapján, az alapszabálynak megfelelően nyújtott juttatás 
kivételével, 

- illetve a fenti személyek hozzátartozója. 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az EB ülését az elnök, illetve akadályoztatása 
esetén az őt helyettesítő EB tag hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzéseit, üléseit az elnök vezeti. 
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Ellenőrző Bizottsági ülést legalább félévente, valamint a Bizottmány kérésére, illetve a tagság legalább 1/3-ának 
indítványára kell tartani. Az EB ülései - amennyiben a testület másként nem dönt - nyilvánosak. Az esetleges 
zárt ülés indokát írásban rögzíteni kell. Az EB döntéseit a jelen lévők szótöbbségével, nyílt szavazással hozza 
meg. Titkos szavazást kell elrendelni, ha az ülés tagjainak több mint fele kéri. Az Ellenőrző Bizottság belső 
működését és vizsgálati munkatervét önmaga határozza meg.  
Tevékenysége kiterjed a szervezet gazdálkodásának általános felügyeletére és a vonatkozó jogszabályok 
betartásának ellenőrzésére. Az Ellenőrző Bizottság felülvizsgálja az Egylet éves elszámolását, arról jelentést 
készít, amelynek egy példányát elküldi a Bizottmánynak; tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek is. 
 
Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos 
álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. 
Az Ellenőrző Bizottság az Egylet irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 
tisztségviselőktől és az Egylet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egylet fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 
 
 

VIII. Vegyes rendelkezések 
 
Az Egylet politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást 
nem fogad el. Az Egylet országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem ajánl. A társadalmi szervezet politikai 
tevékenységet a jövőben sem folytat. 
 
Az Egylet szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
Az Egylet az alapszabály szerinti tevékenységének és a gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján 
nyilvánosságra hozza.  
 
Az Egylet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, az Egylet székhelyén – előre egyeztetett időpontban 
– az ok és cél megjelölésével bárki betekinthet. 
 
Az Egylet olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Közgyűlés, illetve a Bizottmány döntésének tartalma, 
időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 
 
Az Alapszabály végrehajtásával kapcsolatos részletes előírásokat a Közgyűlés által elfogadott pénzügyi-, 
gazdálkodási-, és egyéb belső szabályzatok tartalmazzák. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
• amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 
• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki, 
• amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, 

illetőleg törölte. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Az Egylet tisztségviselőinek megválasztásakor figyelembe kell venni az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 38. és 
39. §-ában írott, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § és a 3:79. §-ába foglalt 
összeférhetetlenségi és választási szabályokat, valamint fa Büntető Törvénykönyről szóló 2012. évi C. törvény 
61.§ (2) bekezdés i) ponjában foglaltakat.  
 
Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
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Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapszabályt a Budapesten, 2014. év szeptember hó 26. napján 
tartott Közgyűlés elfogadta. 
 
 
Az Alapszabály aláírásának helye és ideje: 
Kelt Budapesten, 2015. év május hó 30. napján 
 
 
 
 
             Miklósi László  
                               Elnök 
               Történelemtanárok Egylete 
 
 
Jelen Alapszabály aláírásával az Egylet Elnöke igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának, mely változások az 
Alapszabályban vastag betűs kiemeléssel kerültek jelölésre, míg a törölt rendelkezések áthúzásra 
kerültek. 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
1. név: ……………………………………… 2. név:………………………………………. 
 
lakcím:………………………………………. 

 
lakcím:………………………………………. 

 
aláírás:………………………………………. 

 
aláírás:……………………………………….. 

 
 
 
 


